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Abstract. Bactericidal activity of alcohol tinctures and water extracts of fruit bodies of mushroom species was investigated. It 
was established that bactericidal activity was species-specific and not dependent on trophic group, nutritional value, taxonomic 
position etc. The highest rates of growth inhibition of test cultures were demonstrated by extracts of Boletus regius, Cantharellus 
cibarius, Catathelasma imperialе, Laetiporus sulphureus, Mycena leptocephala, Polyporus umbellatus, Russula rosea and tinctures 
of M. leptocephala. Antibacterial properties of aqueous and alcoholic infusions of the same fungal species varied in their inhibitory 
effect; the water extract were largely more efficient. 
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Вступ

Гри би є дже ре лом не тіль ки пов но цін но го біл-
ка, але й біо ло гіч но ак тив них ре чо вин (Aizenberg 
et al., 2008; Diakov et al., 2010; Ivanova et al., 2010; 
Babitskaya et al., 2012; Kudryavets, Lomberg, 2014; 
Kozarski et al., 2014; Suprun et al., 2014; Bisko et al., 
2015). Впро довж ос тан ніх де ся ти річ вче ні при ді ля-
ють знач ну ува гу при род ним ор га ніч ним спо лу кам, 
ос кіль ки вони не ма ють різ но ма ніт них по біч них 
ефек тів на ор га нізм (Marchenko et al., 2008). На бу-
ває по пу ляр ності фун гі те ра пія, тоб то ви ко ристан-
ня зі бра них у при ро ді пло до вих тіл гри бів з ме тою 
лі ку ван ня. Тому вив чен ня ан ти мік роб них власти-
востей мак ро мі це тів є своє час ним і не об хід ним на 
да но му ета пі роз ви тку біо тех но ло гії та фар ма ції 
(Dzyhun et al., 2011).

Крім вив чен ня фар ма цев тич них особ ли востей 
гри бів, до слі джен ня їхніх бак те ри цид них власти-
востей є не об хід ни м для з'ясування пи тань від тво-
рен ня їх у при ро ді, що ви ни ка ють при ре куль ти ва-
ції ви дів гри бів, за не се них до Чер во ної кни ги Ук-
ра ї ни (Chervona knyha..., 2009), на те ри то рії на ціо-
наль но го при род но го пар ку (НПП) "Гу цуль щи на" 
(Petrichuk et al., 2014). 
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Ме та ро бо ти – про вес ти скри нінг мак ро мі це тів 
різ них еко ло го-тро фіч них груп для вста нов лен ня 
бак те ри цид них власти востей їхніх вод них насто-
їв та спир то вих настоя нок. Як тест-куль ту ри ви-
ко ристо ву ва ли куль ту ри ла бо ра то рії еко ло гіч но го 
мо ні то рин гу НПП "Гу цуль щи на": Micrococcus luteus 
ATCC 10240, Esсherichia coli X-Blue, Bacillus subtilis 
ATCC 6633. Ці бак те рії є модельними для різ них 
до слі джень та при тес ту ван ні, зок ре ма ан ти біо- 
 ти ків (http://www.himedialabs.com/TD/Antibiotic% 
20HiVeg%20Assay%20Media.pdf, http://www.himedi- 
alabs.com/TD/MV418.pdf). Esсherichia сoli є при-
род ним меш кан цем товсто го киш ків ни ка ба гатьох 
ссав ців, в т. ч. і лю ди ни; M. luteus ви ді ля ють зі шкі ри 
ссав ців, ро то вої по рож ни ни та ди халь них шля хів 
(Woodward, Kell, 1991), тому куль ту ри цих бак те рій 
є ти по ви ми при про ве ден ні до слі джень, спря мо ва-
них на вста нов лен ня бак те ри цид них власти востей 
біо ло гіч них рі дин (Sadovnikov et al., 2009).

Ма те ріа ли та ме то ди

Для по рів няль но го ана лі зу ми ви ко риста ли 20 ви-
дів гри бів, не уш ко дже ні мо ло ді кар по фо ри яких 
були зі бра ні впро довж черв ня–жовт ня 2015 р. на 
те ри то рії НПП "Гу цуль щи на". У ек зем п ля рів ви-
дів гри бів, що за не се ні до Чер во ної кни ги Ук ра ї-
ни (Chervona knyha..., 2009), для ана лі зу ви лу ча ли 
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тіль ки фраг мен ти пло до вих тіл. В ек спе ри мен ті ви-
ко риста ні пло до ві тіла грибів, на ве де них у табл. 1.

Об лі ко вою оди ни цею слу жив зра зок із пло до во-
го тіла гри ба, зі бра но го в при род них умо вах. 

Мак ро мі це ти різ них еко ло го-тро фіч них груп 
(мі ко ри зо у тво рюю чі, гу му со ві са про тро фи, кси ло-
тро фи) (Zavodovskii, 2011) від би ра ли з не од на ко-
вою кон систен ці єю пло до вих тіл (твер ді, м'ясисті) 
та різ ним впли вом на ор га нізм лю ди ни за умо ви 
їх ужи ван ня (їс тів ні, не їс тів ні, от руй ні) (Yansen, 
2004). 

Зраз ки іден ти фі ку ва ли, ви ко ристо вую чи віт чиз-
ня ні й за ру біж ні ви знач ни ки, ат ла си (Zerova et al., 
1972, 1979; Garnweidner, 1994; Hawksworth et al., 
1995; Kibby, 2009; Chervona knyha..., 2009). Су час ні 
на зви гри бів уз го дже но з но менк ла тур ною ба зою 
да них Index Fungorum (http://www.indexfungorum.
org/Names/Names.asp). Пі сля іден ти фі ка ції зраз ки 
зі бра них ек зем п ля рів ви су шу ва ли при тем пе ра ту рі 
38–45 °С для за по бі ган ня про це сам фер мен та тив-
но го роз кла ду та псу ван ня.

Ви су ше ні впро довж двох діб при 38–45 °С пло-
до ві тіла мак ро мі це тів под ріб ню ва ли до 0,3–0,5 мм 
і го ту ва ли настої та насто ян ки з роз ра хун ку 12 г су-
хої маси грибів на 1 л го то во го про дук ту. Для цьо-
го ви ко ристо ву ва ли дис тильо ва ну воду та 38%-ний 
ети ло вий спирт і настою ва ли про тя гом 1–2 тиж нів 
у тем но му, про хо лод но му міс ці, що ден но пе ре мі-
шую чи. От ри ма ні настої та насто ян ки відстою ва-
ли впро довж двох діб при тем пе ра ту рі до 10 °С для 
одер жан ня про зо рої рі ди ни з наступ ним фільт ру-
ван ням де кан та ці єю та цен три фу гу ван ням при 
1000 g. 

Стан дар ти за цію настоя нок про во ди ли за ор-
га но леп тич ни ми оз на ка ми (насто ян ки були про-
зо ри ми, збе рі га ли за пах гри бів, який мала ви хід-
на си ро ви на) та збе рі га ли в до б ре за ку по ре них 
склян ках у міс ці, за хи ще но му від пря мих со няч них 
про ме нів, за тем пе ра ту ри 15 °С (Kuka et al., 2014; 
Pasaylyuk, 2015).

Бактерії вирощували на м'ясо-пеп тон но му ага рі 
(МПА) у чашках Петрі за температури 37 °С.

Ан ти бак те рі аль ні власти вості вив ча ли за дис-
ко ди фу зій ним ме то дом на чаш ках із МПА. Алі к-
во ту сус пен зій E. colі, B. subtilis, або M. luteus (5·104 
КУО/мл) об'ємом 0,1 мл за сі ва ли га зо ном на твер-
де по жив не се ре до ви ще. Звер ху на га зо ні роз мі-
щу ва ли па пе ро ві дис ки діа мет ром 6 мм на відста-
ні 25–30 мм один від од но го і не мен ше, ніж 2 мм 
від краю чаш ки. Дис ки по пе редньо про со чу ва ли 

настоя ми або насто ян ка ми мак ро мі це тів, дис-
тильо ва ною во дою, 38%-ним ети ло вим спир том 
та ін ку бу ва ли в тер моста ті за тем пе ра ту ри 30 °С. 
На 1-, 2-, 4-, 5-у добу ви мі рю ва ли діа метр зони за-
трим ки рос ту тест-мік ро ор га ніз му на в ко ло дис ків. 
До слі ди про во ди ли у чо тирьох по втор ностях. Дані 
об роб ля ли ста тистич но, ви ко ристо вую чи t-кри те-
рій Cтьюдента. 

Ре зуль та ти та об го во рен ня 

Ре зуль та ти до слі джень по ка за ли стій ку ан ти мік-
роб ну ак тив ність гу му со вих са про тро фів до всіх 
тест-куль тур вод них насто їв Cantharellus cibarius та 
Polyporus umbellatus, при чо му їхні спир то ві насто-
ян ки не мали та ко го ефек ту (табл. 2). 

Най ефек тив ні ші бак те ри цид ні власти вості се-
ред до слі джу ва них гу му со вих са про тро фів ха рак-
тер ні для вод них насто їв і спир то вих настоя нок 
гри ба Mycena leptocephala. Прак тич но всі настої і 
насто ян ки (крім настоя нок Mutinus caninus і Russula 
rosea) ви яв ля ли ан ти бак те рі аль ний ефект щодо 
B. subtilis.

Cantharellus cibarius здав на засто со ву ють ся у 
фун гі те ра пії, зав дя ки на яв ності у пло до вих ті лах 
хі тин ма но зи – ре чо ви ни, що бло кує ро бо ту нер-
во вої сис те ми біль шості глистів-па ра зи тів лю ди-
ни (ас ка рид, во ло со го лов ців, гос три ків), роз чи няє 
ку ти ку лу чле ни ків і яєць стьож ко вих чер вів, а тому 
ак тив но засто со ву єть ся з ме тою де гель мін та ні за-
ції (Dugler et al., 2014; Kuka et al., 2014). Най кра ще 
збе рі га єть ся хі тин ма но за в 35–38%-них спир то вих 
насто ян ках. Крім хі тин ма но зи, по зи тив ні для лю-
ди ни власти вості ви яв ляє тра ме то но лі но ва ки сло-
та (згуб но діє на ві рус ге па ти ту) та ер госте рол (ак-
ти вує фер мен ти пе чін ки, за по бі гаю чи її жи ро во му 
пе ре ро джен ню) (Kuka et al., 2014). 

Усі пе ре лі че ні ре чо ви ни до б ре роз чи няють ся у 
спир ті, од нак їхня ан ти бак те рі аль на ак тив ність не-
знач на. Так, бак те ри цид ний ефект спир то ва насто-
ян ка C. cibarius вия ви ла лише до куль ту ри B. subtilis 
і не три ва лий (1 доба) – до куль ту ри M. luteus. Від-
нос но грам не га тив ної бак те рії (E. coli в на ших до-
слі джен нях) жод но го ефек ту не спос те рі га ло ся. 
Це мож на по яс ни ти тим, що зов ніш ня мем бра на 
грам не га тив них бак те рій не про пус кає мо ле ку ли з 
ве ли кою мо ле ку ляр ною ма сою, що мож на роз гля-
да ти як фак тор не спе ци фіч ної ре зистент ності бак-
те рій стосовно дея ких ан ти мік роб них пре па ра тів 
(Grytsay, Varbanets, 2011). 

http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp
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Таблиця 1. Характеристика відібраних для експерименту макроміцетів

Table 1. Characteristics of selected for the experiment macrofungi

Порядок Вид
Екологічна 

група
Консистенція
плодового тіла

Харчові
якості

Властивості
Відомі біологічно активні 

речовини*
Література

Agaricales 

Amanita rubescens Pers. М м'ясиста уї антиоксидантні, антимікробні
кислоти: галова, бензойна, 

фумарова, лимонна
Kouassi et al., 2016;

Kosani, 2013

Catathelasma imperialе 
(Quél.) Singer

М м'ясиста ї антиоксидантні, цитотоксичні
ароматичні речовини;

стероли
Moliszewska, 2014;

Yang et al., 2003

Mycena leptocephala 
(Pers.) Gillet

С м'ясиста нї протигрибкові 
поліацетилени, терпеноїди, 

метоксиакрилати
Vahidi et al., 2004

Boletales 

Boletus edulis Bull. М м'ясиста ї

протипухлинні, імуномодуляторні 
протигрибкові, антибактеріальні; 

превентивні щодо гіпертонії, гіпер-
холестеринемії, атеросклерозу, раку 

полісахариди;
фенольні компоненти: галова 

кислота, катехін, кавова кислота, 
епікатехін, рутин, β-каротин, 

лікопін

Wang et al., 2014;
Kuka, Cakste, 2011

Boletus regius Krombh. М м'ясиста ї антиоксидантні 
кислоти: бензолова, корична, 

лимонна; токофероли
Leala, 2013

Leccinum scabrum 
(Bull.) Gray

М м'ясиста ї антиоксидантні, афродизіак

всі незамінні для людей 
амінокислоти;

вітаміни В
1
, С, D, E, РР, макро- і 

мікроелементи (зокрема Zn)

Hall, 2003;
Falandysz, 2007

Strobilomyces 
strobilaceus  

(Scop.) Berk.
М м'ясиста ї

протиалергійні, кровоспинні (після 
хірургічних втручань)

інгібітори протеаз Strugała et al., 2011

Cantharellales Cantharellus cibarius Fr. С м'ясиста ї
антигельмінтні, антиоксидантні, 

антиканцерогенні, 
гепатопротекторні

хітинманоза;
траметонолінова кислота;

вітамін Р, сесквітерпенові лактони

Dugler et al., 2014;  
Kuka et al., 2014;
Pasaylyuk, 2015

Phallales

Anthurus archeri  
(Berk.) E. Fisch.

С м'ясиста нї антиоксидантні 

каротиноїди;
мікроелементи (K, Ca, Mg); 
олігосульфіди, фенол, індол, 

п-крезол

Czygan, Grunsfelder, 1975;
Stijve, 1997;

Johnson, Jürgens, 2010

Mutinus caninus 
(Huds.) Fr.

С м'ясиста нї антиоксидантні вітаміни Dutta et al., 2012

https://www.researchgate.net/researcher/82300672_SD_Johnson
https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Juergens
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Порядок Вид
Екологічна 

група
Консистенція
плодового тіла

Харчові
якості

Властивості
Відомі біологічно активні 

речовини*
Література

Polyporales

Antrodia ramentacea 
(Berk. & Broome) 

Donk
К тверда нї – – –

Fomes fomentarius  
(L.) Fr.

К тверда нї
протипухлинні, 

кровоспинні

екзополісахариди;
β-глюкани, гетерополісахариди, 

пептоглюкани

Chen et al, 2008;  
Patel, Goyal, 2012; 

Poedinok, 2015; 
Solomko, 2011

Grifola frondosa  
(Dicks.) Gray

К м'ясиста ї протипухлинні, антиоксидантні

біологічно активна Gf-1-фракція 
та D-фракція; гріфолани, 

сульфатовані полісахариди 
(S-GAP-P)

Giovannini, 2006;
Patel, Goyal, 2012;

Wasser, 2002

Laetiporus sulphureus 
(Bull.) Murrill

К тверда ї
антиоксидантні, ліпофільні 

(розщеплення жирів)

пектинові речовини, полісахариди;
поліненасичені жирні кислоти, α-, 

γ- і δ-токофероли

Dzyhun et al., 2011;
Bashirova et al., 2014

Piptoporus betulinus 
(Bull.) P. Karst.

К тверда нї антиоксидантні, антимікробні 
тритерпени;

бетуліни (інгібітори ПОЛ)
Alresly et al., 2016;

Zjawiony, 2004

Polyporus umbellatus 
(Pers.) Fr.

С м'ясиста ї
лікування нирок, цитотоксична 

активність, антилейкемічні 
властивості 

вітаміни, мікроелементи, 
ергостерол, полісахариди, 

екдистерони (аналоги 
поліпорустерону А-G 

Zhang et al., 2011;
Zjawiony, 2004

Russulales

Hericium alpestre Pers. К м'ясиста ї – – –

Hericium coralloides 
(Scop.) Pers.

К м'ясиста ї
протипухлинні, антиоксидантні,

нематоцидні, при лікуванні хвороби 
Альцгеймера

полісахариди; 
ерінацин E, ліноленова, олеїнова, 

пальмітинова кислоти

Wang, 2001

Russula rosea Pers. М м'ясиста уї
роль месенджерів, використовують 

як аглютиніни
лектини Ivanova et al., 2010

Russula turci Bres. М м'ясиста ї

С – гумусові сапротрофи, К – ксилотрофи, М – мікоризоутворюючі гриби; ї – їстівні, нї – неїстівні, уї – умовно їстівні, отр – отруйні;  
* не вказані хітин та меланін, які є типовими компонентами клітинної оболонки грибів та виявляють біологічну активність.
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Таблиця 2. Бактерицидна активність водних настоїв і спиртових настоянок макроміцетів щодо тест-культур, n = 4, M ± m, P ≤ 0,05

Table 2. Bactericidal activity of aqueous extracts and alcohol tinctures of macrofungi against test cultures, n = 4, M ± m, P ≤ 0.05

Трофічна 
приналежність

Екстрагент Вид

Тест-культура

Esсherichia coli X-Blue Micrococcus luteus ATCC 10240 Bacillus subtilis ATCC 6683

Доба експерименту

1 2 4 1 2 4 1 2 5

Зона затримки росту, мм

гумусові сапротрофи

вода Cantharellus cibarius 1±0,2 1±0,1 0 5±1,2 5±1,2 5±1,1 3±1,1 3±1,2 3±1,1

спирт C. cibarius 0 0 0 5±1,2 0 0 2±0,2 2±0,2 *

вода Mycena leptocephala 8±1,8 0 0 5±1,2 5±1,2 5±1,1 2±0,2 2±0,2 2±0,2

спирт M. leptocephala 2±0,3 1±0,1 0 8±0,4 8±1,3 8±1,1 2±0,2 2±0,2 2±0,2

вода Polyporus umbellatus 2±0,2 2±0,2 0 6±1,3 6±1,2 6±1,1 1±0,1 1±0,1 1±0,1

спирт P. umbellatus 1±0,2 1±0,1 0 0 0 0 1±0,1 1±0,1 1±0,1

вода Mutinus caninus 2±0,1 2±0,3 2±0,1 0 0 0 1±0,1 1±0,1 1±0,1

спирт M. caninus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вода Anthurus archeri 0 0 0 0 0 0 3±0,4 3±0,2 3±0,2

спирт A. archeri 0 0 0 0 0 0 2±0,2 1±0,1 *

мікоризо утворюючі 
гриби

вода Boletus edulis 1±0,1 1±0,1 1±0,1 1±0,1 1±0,2 1±0,2 2±0,2 2±0,1 2±0,2

спирт B. edulis 1±0,1 0 0 0 0 0 1±0,1 1±0,2 *

вода Catathelasma imperiale 2±0,3 1±0,1 * 6±1,3 6±1,2 6±1,1 3±0,4 3±0,2 3±0,2

спирт C. іmperiale 1±0,2 0 0 1±0,1 1±0,1 0 2±0,2 2±0,1 1±0,1

вода Leccinum scabrum 3±0,4 3±0,2 * 3±0,3 3±0,3 * 1±0,1 1±0,2 1±0,1

спирт L. scabrum 0 0 0 3±0,2 3±0,2 3±0,2 2±0,2 2±0,2 2±0,2

вода Amanita rubescens 0 0 * 0 0 0 3±0,4 3±0,4 3±0,3

спирт A. rubescens 1±0,1 0 0 2±0,1 2±0,2 2±0,3 1±0,1 1±0,1 1±0,1

вода Russula rosea 4±1,1 4±1,1 4 ±1,1 5±1,1 5±1,1 5±1,1 1±0,1 1±0,1 1±0,2

спирт R. rosea 3±0,4 3±0,3 3 ±0,2 3±0,3 3±0,1 3±0,3 0 0 *

вода R. turci 0 0 0 0 0 0 1±0,1 1±0,1 *

спирт R. turci 1±0,1 0 0 1±0,1 1±0,1 0 3±0,4 3±0,3 3±0,2

вода Boletus regius 4±1,2 4±1,1 4±1,3 0 0 0 3±0,4 3±0,3 3±0,3

спирт B. regius 1±0,2 1±0,1 0 1±0,1 1±0,1 0 3±0,3 3±0,2 3±0,2

вода
Strobilomyces 
strobilaceus 

3±0,4 0 0 3±0,4 3±0,2 0 2±0,2 1±0,1 *

спирт S. strobilaceus 2±0,2 0 0 1±0,1 1±0,1 0 2±0,1 2±0,2 *
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Трофічна 
приналежність

Екстрагент Вид

Тест-культура

Esсherichia coli X-Blue Micrococcus luteus ATCC 10240 Bacillus subtilis ATCC 6683

Доба експерименту

1 2 4 1 2 4 1 2 5

Зона затримки росту, мм

ксилотрофи

вода Hericium coralloides 1±0,1 0 0 1±0,2 1±0,1 1±0,2 3±0,2 3±0,3 3±0,1

спирт H. coralloides 0 0 0 0 0 0 3±0,2 3±0,4 *

вода Grifola frondosa 0 0 0 3±0,2 2±0,2 * 2±0,1 1±0,1 *

спирт G. frondosa 2±0,2 0 0 3±0,3 2±0,3 1±0,2 1±0,1 1±0,1 *

вода Laetiporus sulphureus 1±0,1 1±0,1 * 5±1,1 5±1,1 5±1,1 5±1,1 5±1,1 5±1,1

спирт L. sulphureus 1±0,1 1±0,1 * 0 0 0 3±0,3 3±0,4 3±0,2

вода Piptoporus betulinus 4±1,0 4±1,1 * 0 0 0 1±0,1 1±0,1 1±0,1

спирт P. betulinus 0 0 0 0 0 0 1±0,1 1±0,1 1±0,1

вода Fomes fomentarius 3±0,4 3±0,2 0 2±0,1 2±0,2 2±0,3 1±0,1 1±0,1 1±0,1

спирт F. fomentarius 1±0,2 0 0 1±0,1 1±0,1 0 3±0,4 3±0,3 3±0,3

вода Hericium alpestre 1±0,1 1±0,1 0 0 0 0 2±0,2 2±0,2 2±0,3

спирт H. alpestre 1±0,1 0 0 0 0 0 3±0,2 * *

вода Antrodia ramantaceae 0 0 0 1±0,1 1±0,1 1±0,1 2±0,1 2±0,1 2±0,3

спирт A. ramantaceae 1±0,1 0 0 0 0 0 2±0,1 2±0,2 *

Контроль

вода 0 0 * 0 0 * 0 0 *

спирт 0 0 * 0 0 * 0 0 *

* стимуляція росту.
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І на впа ки, вод ні екст рак ти C. cibarius ак тив-
ні від нос но всіх тест-куль тур. З во до роз чин них у 
C. cibarius на яв ні ві та мін Р, се ск ві тер пе но ві лак то-
ни та інші ан ти біо тич ні ре чо ви ни (Pasaylyuk, 2015), 
зав дя ки яким C. cibarius за три му ють ріст ту бер-
кульоз ної па лич ки (Dugler et al., 2014), і, мож ли во, 
ріст тест-куль тур (табл. 2).

У на род ній ме ди ци ні здав на ві до мі лі карські 
власти вості Polyporus umbellatus (табл. 1). Ми вста-
но ви ли ан ти мік роб ний ефект вод них насто їв цьо го 
гри ба щодо усіх тест-куль тур (табл. 2), спир то вих 
настоя нок – до E. coli та B. subtilis (але не M. luteus). 
Та ким чи ном, про слід ко ву єть ся ви бір ко вість дії 
настоя нок і насто їв P. umbellatus щодо тест-куль тур.

Бак те ри цид на ак тив ність ін ших гу му со вих 
са про тро фів була не знач ною, або від сутньою. 
Можливо, це пов'язано як із низькою кон цен тра-
ці єю дію чих ре чо вин у го то вих насто ян ках/насто-
ях, так і з від сут ністю ан ти мік роб них власти востей 
у ві діб ра них плодових тілах. 

До слі джен ня власти востей вод них насто їв і 
спир то вих настоя нок мі ко ри зо у тво рюю чих мак-
ро мі це тів дали змогу вста но ви ти, що най більш ак-
тив ни ми у ан ти мік роб но му від но шен ні були вод ні 
настої Boletus edulis, B. regius, Catathelasma imperialе, 
Leccinum scabrum, Russula rosea тощо (табл. 2). 

Та ким чи ном, у пло до вих ті лах цих їс тів них мі-
ко ри зо у тво рюю чих гри бів є ре чо ви ни, здат ні при-
гні чу ва ти ріст умов но па то ген них мік ро ор га ніз мів. 

Внас лі док про ве де но го нами ана лі зу ан ти мік-
роб них власти востей мак ро мі це тів ви яв ле но від-
мін ності в бак те ри цид но му ефек ті різ них ви дів 
гри бів од но го роду. Так, B. edulis вияв ляв від нос-
но слаб кі про ти мік роб ні власти вості щодо всіх 
тест-куль тур, тоді як діа метр за трим ки рос ту за дії 
вод них насто їв B. regius пе ре ви щу вав на 1–3 мм 
такі B. edulis, хоча настої були ефек тив ни ми лише 
сто сов но ба цил. Теж саме спос те рі га єть ся і для 
представ ни ків роду Russula Pers. Для вод них насто-
їв R. rosea вста нов ле ний бак те ри цид ний ефект, тоді 
як настої R. turci – не ефек тив ні сто сов но до слі джу-
ва них мік ро ор га ніз мів (табл. 2). Та ким чи ном, на-
яв ність ан ти бак те рі аль но го ефек ту – власти вість 
ви дос пе ци фіч на, і не є за галь ною ри сою на віть у 
ме жах од но го роду.

Про те, вплив біо ло гіч но ак тив них ре чо вин мак-
ро мі це тів, що вже ви ко ристо ву ють ся у фун гі те ра пії 
й по-різ но му впли ва ють на ек спе ри мен таль ні мо-
де лі, не зав жди може бу ти ан ти мік роб ним (Ivanova 
et al., 2010). 

Не очі ку ва ним є той факт, що між спир то ви ми 
насто ян ка ми та вод ни ми настоя ми мак ро мі це тів 
ми спос те рі га ли знач ну різ ни цю у їх ніх ан ти бак те-
рі аль них про я вах, при чо му ефек тив ні ши ми були 
вод ні настої. Од нак, якщо про вес ти ана ло гію із 
рос лин ним сві том та іс ную чи ми нині ан ти біо ти ка-
ми, діа мет ри за трим ки рос ту тест-куль тур із ви ко-
риста них в ек спе ри мен ті насто їв і настоя нок мак-
ро мі це тів є не знач ни ми (мак си маль но 8 мм про ти 
21–28 мм при тес ту ван ні ан ти біо ти ків (http://www.
bioxim.com.ua/chemical/disk1.htm).

До слі джую чи бак те ри цид ну ак тив ність вод них 
насто їв та спир то вих настоя нок гри бів-кси ло тро-
фів, мож на від мі ти ти, що в ме жах цієї еко ло го-тро-
фіч ної гру пи різ ни ця у про ти дії рос ту тест-куль тур 
просте жу єть ся для гри бів з різ ною кон систен ці єю 
пло до вих тіл: для тих, що ха рак те ри зу ють ся твер-
ди ми пло до ви ми ті ла ми, бак те ри цид на ак тив ність 
насто їв дещо ви ща (F. fomentarius, L. sulphureus, 
P. betulinus), ніж для тих, що ма ють м'ясисті пло до ві 
тіла (G. frondosa, H. alpestre, H. coralloides) (табл. 2).

Се ред до слі джу ва них кси ло тро фів най більш 
пер спек тив ним з ог ля ду на ан ти біо ти ко те ра пію 
вия вив ся Laetiporus sulphureus. Як ві до мо, пло до ві 
тіла са ме цьо го гри ба засто со ву ють для під ви щен ня 
не спе ци фіч ної ре зистент ності ор га ніз му як про ти-
пух лин ний, ра діо про тек тор ний та про ти ві рус ний 
за сіб (Dzyhun et al., 2011).

Ви снов ки

На ос но ві на ших до слі джень вста нов ле но, що 
бак те ри цид ні власти вості вод них насто їв і спир-
то вих настоя нок мак ро мі це тів Amanita rubescens, 
Anthurus archeri, Antrodia ramantaceae, Boletus edulis, 
B. regius, Cantharellus cibarius, Catathelasma imperialе, 
Fomes fomentarius, Grifola frondosa, Hericium alpestre, 
H. coralloides, Laetiporus sulphureus, Leccinum scabrum, 
Mutinus caninus, Mycena leptocephala, Piptoporus 
betulinus, Polyporus umbellatus, Russula rosea, R. turci, 
Strobilomyces strobilaceus є ви дос пе ци фіч ни ми і 
не за ле жать від тро фіч ної при на леж ності гри бів, 
їхньої хар чо вої цін ності, так со но міч но го по ло жен-
ня тощо. 

Най ви щі по каз ни ки за трим ки рос ту тест-куль тур 
про де монст ру ва ли настої Boletus regius, Cantharellus 
cibarius, Catathelasma imperialе, Laetiporus sulphureus, 
Mycena leptocephala, Polyporus umbellatus, Russula 
rosea та насто ян ка Mycena leptocephala.

http://www.bioxim.com.ua/chemical/disk1.htm
http://www.bioxim.com.ua/chemical/disk1.htm


23Укр. бот. журн., 2017, 74(1)

Бак те ри цид ні власти вості вод них насто їв і спир-
то вих настоя нок гри бів од но го виду від різ ня ли ся 
за ін гі бую чим ефек том, при чо му, вищі показники 
характерні для водних настоїв. Ви яв ле но, що гри-
бам, які вже тра ди цій но засто со ву ють ся у фун гі те-
ра пії, власти вий бак те ри цид ний ефект щодо тест-
куль тур.
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Встановлено, що бактерицидні властивості спиртових 
настоянок і водних настоїв плодових тіл макроміцетів 
є видоспецифічними, не залежать від трофічної прина-
лежності грибів, їхньої харчової цінності, таксономіч-
ного положення. Найвищі показники затримки росту 
тест-культур продемонстрували настої Boletus regius, 
Cantharellus cibrius, Catathelasma imperialе, Laetiporus sul-
phureus, Mycena leptocephala, Polyporus umbellatus, Russula 
rosea і настоянка M. leptocephala. Бактерицидні власти-
вості водних настоїв і спиртових настоянок грибів одно-
го виду відрізнялися за ступенем інгібуючої дії, причому 
водні настої виявилися ефективнішими. 
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Установлено, что бактерицидные свойства спиртовых 
настоек и водных настоев плодовых тел макромицетов 
являются видоспецифическими, не зависят от трофи-
ческой принадлежности грибов, их пищевой ценности, 
таксономического положения. Самые высокие пока-
затели задержки роста тест-культур продемонстриро-
вали настои Boletus regius, Cantharellus cibarius, Catathe-
lasma imperialе, Laetiporus sulphureus, Mycena leptocephala, 
Polyporus umbellatus, Russula rosea и настойка M. leptoce-
phala. Бактерицидные свойства водных настоев и спир-
товых настоек грибов одного вида отличались степенью 
ингибирующего действия, причем более эффективными 
оказались водные настои.

Ключевые слова: макромицеты, фунгитерапия, 
водные настои, спиртовые настойки, трофическая 
принадлежность
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