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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа 36 с., 16 рис., 2 табл., 47 источников. 

Ключевые слова: удельная активность, феназиновые антибиотики, 

активные формы кислорода. 

Объекты исследования: бактерии Pseudomonas. chlororaphis subsp. 

aurantiaca B-162 и полученные на ее основе штаммы-продуценты 

феназиновых антибиотиков.  

Целью данной работы являлся анализ активности ключевых ферментов 

систем антиоксидантной защиты штаммов-продуцентов феназиновых 

антибиотиков бактерии P. chlororaphis subsp. aurantiaca. 

Методы исследования: микробиологический, биохимические, 

спектрофотометрические, методы математической статистики. 

Одним из основных механизмов, лежащих в основе антимикробных 

свойств феназиновых антибиотиков, является генерация активных форм 

кислорода. Феназиновое ядро, составляющее основу химической структуры 

феназинов, представляет собой три конденсированных ароматических 

кольца. Такая структура позволяет этим соединениям выступать в качестве 

доноров и акцепторов электронов, в зависимости от редокс-потенциала 

взаимодействующих с ними молекул 

Основные результаты работы: При культивировании штаммов 

бактерий P. chlororaphis subsp. aurantiaca в питательном бульоне 

достоверных отличий между штаммами по устойчивости к пероксиду 

водорода зафиксировано не было. В геноме бактерий P. chlororaphis subsp. 

aurantiaca присутствует сразу несколько генов, кодирующих ферменты 

комплекса антиоксидантной защиты. Обнаружены гены двух разных классов 

каталаз и супероксиддисмутаз. При культивировании штаммов-продуцентов 

в среде ПСА наиболее высоким уровнем удельной активности каталазы 

отличался штамм В-162/255. При культивировании в питательном бульоне 

уровни удельной активности этих ферментов были практически одинаковы. 

Максимальные уровни удельной активности СОД при культивировании на 

продукционной среде ПСА зафиксированы для штаммов В-162/2 и В-

162/255/15, тогда как для бактерий дикого типа и штамма В-162/255 удельная 

активность данного фермента в этих условиях значительно ингибируется. 

  



РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная праца 36 с., 16 мал., 2 табл., 47 крыніц. 

Ключавыя словы: ўдзельная актыўнасць, феназінавыя антыбіётыкі, 

актыўныя формы кіслароду. 

Аб'екты даследавання: бактэрыі Pseudomonas. chlororaphis subsp. 

aurantiaca B-162 і атрыманыя на яе аснове штамы-прадуцэнты феназінавых 

антыбіётыкаў. 

Мэтай дадзенай працы з'яўляўся аналіз актыўнасці ключавых 

ферментаў сістэмы антыаксідантнай абароны штамаў-прадуцэнтаў 

феназінавых антыбіётыкаў бактэрыі P. chlororaphis subsp. aurantiaca. 

Метады даследавання: мікрабіялагічны, біяхімічныя, 

спектрафотаметрычныя, метады матэматычнай статыстыкі. 

Адным з асноўных механізмаў, які ляжыць у аснове антымікробных 

уласцівасцяў феназінавых антыбіётыкаў, з'яўляецца генерацыя актыўных 

формаў кіслароду. Феназінавае ядро, якое складае аснову хімічнай структуры 

феназінаў, уяўляе сабой тры кандэнсаваных араматычных кольца. Такая 

структура дазваляе гэтым рэчывам выступаць у якасці донараў і акцэптараў 

электронаў, у залежнасці ад рэдокс-патэнцыялу тых малекул, якія з імі 

ўзаемадзейнічаюць. 

Асноўныя вынікі працы: Пры культываванні штамаў бактэрый P. 

chlororaphis subsp. aurantiaca ў пажыўным булёне дакладных адрозненняў 

паміж штамамі па ўстойлівасці да пераксіду вадароду зафіксавана не было. У 

геноме бактэрый P. chlororaphis subsp. aurantiaca прысутнічае адразу 

некалькі генаў, якія кадавальныя ферменты комплексу антіоксідантной 

абароны. Выяўленыя гены двух розных класаў каталаза і 

супероксиддисмутаз. Пры культываванні штамаў-прадуцэнтаў ў асяроддзі 

САБАКІ найбольш высокім узроўнем ўдзельнай актыўнасці каталазы 

адрозніваўся штам У-162/255. Пры культываванні ў пажыўным булёне 

ўзроўні ўдзельнай актыўнасці гэтых ферментаў былі практычна аднолькавыя. 

Максімальныя ўзроўні ўдзельнай актыўнасці СОД пры культываванні на 

прадукцыйнай асяроддзі САБАКІ зафіксаваныя для штамаў У-162/2 і У-

162/255/15 тады як для бактэрый дзікага тыпу і штаму У-162/255 ўдзельная 

актыўнасць дадзенага фермента ў гэтых умовах значна інгібіруецца . 

 

 

 

 



ESSAY 

 

 

Thesis 36 p., 16 fig., 2 tab., 47 sources. 

Keywords: specific activity, phenazine antibiotics, reactive oxygen species. 

Objects of study: bacteria Pseudomonas. chlororaphis subsp. aurantiaca B-

162 and the production strains of phenazine antibiotics derived from it. 

The purpose of this work was to analyze the activity of key enzymes of the 

antioxidant protection systems of producer strains of phenazine antibiotics of the 

bacteria P. chlororaphis subsp. aurantiaca. 

Research methods: microbiological, biochemical, spectrophotometric, 

methods of mathematical statistics. 

One of the main mechanisms underlying the antimicrobial properties of 

phenazine antibiotics is the generation of reactive oxygen species. Phenazine core, 

which forms the basis of the chemical structure of phenazines, consists of three 

condensed aromatic rings. This structure allows these compounds to act as electron 

donors and acceptors, depending on the redox potential of the molecules 

interacting with them. 

Main results of the work: Under cultivation of bacteria strains of P. 

chlororaphis subsp. aurantiaca in the nutrient broth there were no significant 

differences between the strains for resistance to hydrogen peroxide. In the genome 

of the bacteria P. chlororaphis subsp. aurantiaca are presented several genes 

encoding the enzymes of the antioxidant defense complex. The genes of two 

different classes of catalase and superoxide dismutase were found. During the 

cultivation of producer strains in PSA medium, the B-162/255 strain was 

characterized by the highest level of specific catalase activity. When cultivated in 

nutrient broth, the levels of specific activity of these enzymes were almost 

identical. The maximum levels of specific SOD activity during cultivation on PSA 

production medium were recorded for strains B-162/2 and B-162/255/15, whereas 

for wild-type bacteria and B-162/255 strain the specific activity of this enzyme was 

significantly inhibited under these conditions. 

 


