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АННОТАЦИЯ 

Объект исследования: плазмида pBS72. 

Цель: охарактеризовать плазмиду pBS72 бактерий Bacillus subtilis.  

В результате проведенного исследования показано, что репликоны 

аналогичные плазмиде pBS72 выявляются с частотой 27% в природных 

почвенных образцах, содержащих бактерии B. subtilis (бактерии B. subtilis 

выявлены в 22 образцах из 36 исследованных). Аминокислотная 

последовательность Rep-белка плазмиды pBS72 характеризуется 99% 

сходством с полипептидами, синтез которых кодируется детерминантами, 

присутствующими в геномах бактерий B. subtilis (штаммы B4071, MB378, 

MB415, EH11, DH12), выделенных на территории Пакистана и Нидерландов из 

различных природных источников (кари суп, лесная и луговая почва, 

загрязненная нефтью почва).  

Для изучения роли плазмидных и хромосомных генов в устойчивости 

бактерий к стрессу получен бесплазмидный штамм природных бактерий 

B. subtilis 19 и коллекционный штамм B. subtilis 168, содержащий 

маркированную геном эритромицинрезистентности плазмиду pBS72. 

Установлено, что в кислой среде (рН 4,5) жизнеспособность бесплазмидных 

бактерий B. subtilis 168 и B. subtilis 19 относительно плазмидсодержащих 

вариантов снижалась в 4,7 и 1,7 раза, а в среде, содержащей 13% NaCl, – в 13 и 

4,5 раза соответственно. Не установлено влияния плазмиды на 

жизнеспособность бактерий при их термической обработке (кипячении в 

течение 40 и 60 минут), а также показано, что присутствие плазмиды снижает 

жизнеспособность, содержащих ее бактерий, в присутствии этанола (5%).  

Анализ полной нуклеотидной последовательности плазмиды pBS72 

размером 102 254 п.н. помимо генов, определяющих репликацию и 

конъюгацию, позволил выявить генетические детерминанты, обеспечивающие 

синтез белков, обладающих способностью участвовать в процессах 

жизнедеятельности бактериальной клетки (защита от чужеродной ДНК и 

повреждений, взаимодействие с внешней средой, клеточный метаболизм).  
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АНАТАЦІЯ 

Аб'ект даследавання: плазміда pBS72. 

Мэта: ахарактарызаваць плазмiду pBS72 бактэрый Bacillus subtilis. 

У выніку праведзенага даследавання паказана, што рэплiконы 

аналагічныя плазмiдзе pBS72 выяўляюцца з частатой 27% у прыродных 

глебавых узорах, якія змяшчаюць бактэрыі B. subtilis (бактэрыі B. subtilis 

выяўлены ў 22 узорах з 36 даследаваных). Амінакіслотная паслядоўнасць Rep-

бялка плазмiды pBS72 характарызуецца 99% падабенствам з поліпептыдамi, 

сінтэз якіх кадуецца дэтэрмінантамі, прысутнымі ў геноме бактэрый B. subtilis 

(штаммы B4071, MB378, MB415, EH11, DH12), выдзеленых на тэрыторыі 

Пакістана і Нідэрландаў з розных прыродных крыніц (суп кары, лясная і 

лугавая глеба, забруджаная нафтай глеба).  

Для вывучэння ролі плазмідных і храмасомных дэтэрмінант у 

жыццядзейнасці бактэрыяльных клетак атрыманы бесплазмідны штам 

прыродных бактэрый B. subtilis 19 і калекцыйны штам B. subtilis 168, які 

змяшчае маркіраваную генам эрытрамiцынрэзістэнтнасці плазмiду pBS72. 

Устаноўлена, што ў кіслым асяроддзі (рН 4,5) жыццяздольнасць бесплазмідных 

бактэрый B. subtilis 168 і B. subtilis 19 адносна варыянтаў, якiя змяшчаюць 

плазмiду, зніжалася ў 4,7 і 1,7 раза, а ў асяроддзі, якое змяшчае 13% NaCl, - у 13 

і 4,5 раза адпаведна. Не ўстаноўлена ўплыву плазмiды на жыццяздольнасць 

бактэрый пры іх тэрмічнай апрацоўцы (кіпячэнні на працягу 40 і 60 хвілін), а 

таксама паказана, што прысутнасць плазмiды зніжае жыццяздольнасць 

бактэрый, якія змяшчаюць яе, у прысутнасці этанолу (5%). 

Аналіз поўнай нуклеатыднай паслядоўнасці плазмiды pBS72 памерам 

102 254 п.н., акрамя генаў, якія вызначаюць рэплікацыю і кан'югацыю, дазволіў 

выявіць генетычныя дэтэрмінанты, якiя забяспечваюць сінтэз бялкоў, якія 

валодаюць здольнасцю ўдзельнічаць у працэсах жыццядзейнасці 

бактэрыяльнай клеткі (абарона ад чужароднай ДНК і пашкоджанняў, 

узаемадзеянне з навакольным асяроддзем, клеткавы метабалізм). 
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ANNOTATION 

Research object: pBS72 plasmid. 

Purpose: characterization of a pBS72 plasmid of bacteria of Bacillus subtilis.  

As a result of the study, it was shown that replicons similar to plasmid pBS72 

are detected with a frequency of 27% in natural soil samples containing B. subtilis 

bacteria (B. subtilis bacteria were detected in 22 samples from 36 studied). The amino 

acid sequence of the Rep-protein of the plasmid pBS72 is characterized by 99% 

similarity to polypeptides whose synthesis is encoded by determinants present in the 

genomes of B. subtilis bacteria (strains B4071, MB378, MB415, EH11, DH12) 

isolated from various natural sources in Pakistan and the Netherlands (a curry soup, 

forest and meadow soil, oil contaminated soil).  

To study the role of plasmid and chromosomal determinants in the vital activity 

of bacterial cells, a plasmid-free strain of natural bacteria B. subtilis 19 and a 

collection strain B. subtilis 168 containing plasmid pBS72 marked with the 

erythromycin resistance gene were obtained. It was established that in an acidic 

environment (pH 4.5), the viability of the plasmid-free bacteria B. subtilis 168 and 

B. subtilis 19 relative to the plasmid-containing variants decreased 4.7 and 1.7 times, 

and in an environment containing 13% NaCl, in 13 and 4.5 times respectively. The 

influence of the plasmid on the viability of bacteria during heat treatment (boiling for 

40 and 60 minutes) has not been established, and it is also shown that the presence of 

a plasmid reduces the viability of bacteria containing it in the presence of ethanol 

(5%). 

Analysis of the complete nucleotide sequence of the plasmid pBS72 with a size 

of 102,254 bp, in addition to the genes that determine replication and conjugation, it 

was possible to identify genetic determinants that ensure the synthesis of proteins that 

have the ability to participate in the vital processes of a bacterial cell (protection from 

foreign DNA and damage, interaction with the external environment, cellular 

metabolism).  

 


