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РОЛЬ ТРЕОНІНУ  
В СИНТЕЗІ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ СТРЕПТОМІЦЕТОМ 

Показано позитивну дію треоніну на стимулювальну активність стрептоміцету. Методом 
гель-хроматографії виявлено збільшення кількості груп фракцій культуральної рідини, які стиму-
лювали ріст дріжджів роду Candida. Показано, що треонін підвищував сумарну питому стимулю-
вальну активність фракцій на 14 %. Ступінь очищення контрольної (без треоніну) та дослідної 
(із треоніном) груп фракцій культуральної рідини склав 2,0 та 1,6 раза.  
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РОЛЬ ТРЕОНИНА  
В СИНТЕЗЕ СТИМУЛЯТОРА РОСТА СТРЕПТОМИЦЕТОМ 

Показано положительное действие треонина на стимулирующую активность стрептомицета. 
Методом гель-хромотографии выявлено увеличение количества групп фракций культуральной 
жидкости, стимулирующих рост дрожжей рода Candida. Показано, что треонин способствовал по-
вышению суммарной удельной стимулирующей активности фракций на 14 %. Степень очистки 
контрольной (без треонина) и опытной (с треонином) групп фракций культуральной жидкости со-
ставилa 2,0 и 1,6 раза.  
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ROLE OF THREONIN IN SYNTHESIS  
OF GROWTH STIMULATOR BY STREPTOMYCES 

Рositive effect of threonin on stimulating activity of Streptomyces was shown. Increase of quantity of 
fractions group in cultural liquid was revealed by a method of gel-penetrating chromatography. 
The fractions stimulate the Candida yeast growth. Threonin promotes 14 % increase of the total specific 
stimulating activity of the fractions. Control (without threonin) and experimental (with threonin) fractions 
groups of the cultural liquids were purified 2.0 and 1.6 times respectively.  

Вступ 
Широко відома здатність мікроорганізмів синтезувати біологічно активні речо-

вини, на їх основі cтворюють біопрепарати для використання у сільському госпо-
дарстві. Останім часом для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур 
пропонується велика кількість стимуляторів росту рослин [2; 4], які впливають на про-
цеси проростання насіння та розвиток рослини [3; 6]. Стимулятори росту мікробного 
походження – препарати м’якої дії, які регулюють процеси онтогенезу рослини, що 
викликає стимулювання схожості насіння, коренеутворення, формування проростків 
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[3; 5; 6], підвищення ефективності бобово-ризобіального симбіозу [2]. Використання 
мікробних біопрепаратів зменшує збитки сільського господарства, збільшує врожаї та є 
безпечним для навколишнього середовища.  

У зв’язку з тим, що штам стрептоміцету Streptomyces recifensis var. lyticus 2P-15 син-
тезує стимулятор росту глікопротеїдної природи [7], актуальним є створення біопрепарату 
з високим рівнем стимулювальної активності. У літературі є повідомлення про стимуляцію 
синтезу біологічно активних речовин у більшості бактерій амінокислотами. Внесення 
триптофану у середовище культивування мікроорганізмів стимулювало синтез 
фітогормону, позитивний вплив якого отримано на коренях квасолі [5].  

Мета даної роботи – виявлення можливості інтенсифікації синтезу стимулятора 
росту у стрептоміцету при додаванні екзогенного треоніну у середовище вирощування.  

Матеріал і методи досліджень  
Об’єкт дослідження – рифампіциностійкий мутант стрептоміцету (штам 

S. recifensis var. lyticus 2P-15), який синтезував літичні ферменти та стимулятор росту. 
Культивування штаму проводили на ферментаційному середовищі, склад якого наве-
дено у праці [1], в яке вносили додатково треонін у концентрації 100 мкг/мл. Кон-
трольне середовище треоніну не містило.  

Виділення стимулятора росту проводили з використанням методу гель-
фільтрації. Культуральну рідину штаму S. recifensis var. lyticus 2P-15, отриману після 
72 год. культивування з треоніном (надалі КР із треоніном) та без амінокислоти (надалі 
КР без треоніну) відділяли від міцелію та використовували для очищення та виділення 
стимулятора. На колонку (1,2×30 см), заповнену сефадексом G-75 та урівноважену 
0,5 М NaCl, наносили 5 мл культуральної рідини (1,6 мг білка). Елюцію білка з колон-
ки проводили зі швидкістю 82 мл/год. 0,5 М NaCl. Фракції культуральної рідини збира-
ли по 3 мл (50 фракцій), профіль білка контролювали спектрофотометрично на СФ-46 
при 280 нм. У подальшому зібрані фракції культуральної рідини поєднували у групи 
(8 груп), у яких визначали білок методом Bradford [8]. Об’єднані фракції використову-
вали для дослідження їх стимулювальної активності, яку визначали оптичним методом 
і розраховували в од./мг відносно клітин добової культури дріжджів Candida tropicalis, 
яку готували за 10-м стандартом мутності [1].  

Результати та їх обговорення  
При гель-хроматографії з використанням сефадексу G-75 виникав досить чіткий 

розподіл основного пула білків культуральної рідини, синтезованої як за присутності 
треоніну, так і без нього (рис.). КР без треоніну розділилася на сім, а з треоніном – на 
чотири піки. Усі 50 елюйованих фракцій об’єднано у вісім груп, перша з яких для обох 
зразків складала вільний об’єм колонки.  

Об’єднані групи фракцій КР без треоніну II–V зосереджувалися у великому 
білковому піку та мали максимальну концентрацію білка, яка складала 0,164–
0,234 мг/мл. Стимулювальною активністю володіли тільки дві (з восьми) групи 
фракцій цього зразка (VI та VII). Вони мали найменшу кількість білка (0,026 та 
0,027 мг/мл) та збільшили накопичення біомаси клітин дріжджів на 55–67 %. Саме ці 
фракції, за даними Н. П. Чорногор [7], вважаються стимулятором росту штаму 
S. recifensis var. lyticus 2P-15. Ці групи (VI, VII) характеризувалися високою питомою 
стимулювальною активністю, більшою в 1,2 раза для VII групи порівняно з VI групою 
(табл.). Для КР із треоніном групи фракцій II–V, що мали велику кількість білка 
(0,152–0,176 мг/мл), також зосередилися в основному білковому піку. Але стимулю-
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вальною активністю володіли три групи фракцій культуральної рідини VI, VII, VIII, які 
містили мінімальну кількість білка 0,015–0,024 мг/мл відповідно та характеризувалися 
великою питомою стимулювальною активністю. Нефракціонована КР без треоніну 
викликала накопичення біомаси клітин дріжджів на 76 %, а зразок нефракціонованої 
КР з треоніном у 1,5 раза сильніший (табл.). Питома стимулювальна активність остан-
нього більша за КР без амінокислоти на 42 %.  
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Рис. Гель-хроматографія культуральної рідини штаму S. recifensis var. lyticus 2P-15  
на сефадексі G-75: I–IV – кількість білкових піків культуральної рідини з треоніном;  

1–7 – кількість білкових піків культуральної рідини без треоніну 
Таблиця 

Характеристика культуральної рідини штаму S. recifensis var. lyticus 2P-15,  
синтезованого у різних умовах  

Накопичення біомаси  
за оптичною щільністю 

Питома стимулювальна  
активність 

Варіант досліду 

Н
ом
ер

 ф
ра
кц
ії 

КР
 

± m,  
умовн. од. К, % 

Концен-
трація 
білка, 
мг/мл 

Стиму-
лювальна 
актив-
ність, 
од/мл 

од./мг

∑ 
фрак-
цій 
од./мг

К, % ступінь 
очистки 

Контроль без КР 
КР без треоніну 
КР із треоніном 

не
 

фр
ак
ці
он
ов
ан
а 

0,17 ±0,03 
0,30 ± 0,08* 

0,46 ± 0,05 

100 
176 
270 

– 
0,33 
0,52 

– 
2530 
5670 

– 
7666 
10904

– 
– 
– 

– 
100 
142 

– 
1,0 
1,0 

Контроль  
без фракції 
КР без треоніну 
 
КР із треоніном 

– 
 

VI 
VII 
VI 
VII 
VIII 

0,09 ± 0,01 
 

0,14 ± 0,02* 
0,15 ± 0,01 
0,12 ± 0,01 
0,15 ± 0,01 
0,13 ± 0,01 

100 
 

155 
167 
133 
167 
155 

– 
 

0,026 
0,027 
0,015 
0,018 
0,024 

– 
 

183 
223 
110 
45 
183 

– 
 

7038 
8259 
7333 
2500 
7625 

– 
 
 

15297 
 

17458

– 
 
 

100 
 

114 

– 
 
 

2,0 
 

1,6 

Примітки: КР – культуральна рідина, К – відношення до контролю, * – р < 0,05, “–” – не визначали.  
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Виявлено, що сумарна стимулювальна питома активність фракцій КР із трео-
ніном після гель-фільтрації дорівнювала 17458 од./мг, що перевищувало активність 
очищеного зразка без треоніну на 2161 од./мг. Тобто стимулятор, синтезований за при-
сутності треоніну, викликав збільшення сумарної питомої стимулювальної активності 
продуцента на 14 % порівняно зі стимулятором без амінокислоти. Наявність треоніну в 
середовищі культивування стрептоміцету також збільшила кількість груп фракцій 
культуральної рідини (з 2 до 3), які проявили стимулювальну дію. Ступінь очищення 
фракцій КР без треоніну склав 100 %, а КР з треоніном – 60 %.  

Отримані дані про збільшення кількості стимулювальних груп фракцій у культу-
ральній рідині штаму S. recifensis var. lyticus 2P-15 та рівня їх активності, завдяки дода-
ванню екзогенного треоніну в ростове середовище стрептоміцету, дозволять створити 
високоактивний біопрепарат для використання його у сільському господарстві.  

Висновки 
Треонін у концентрації 100 мкг/мл забезпечив збільшення кількості стимулю-

вальних груп фракцій у культуральній рідині штаму S. recifensis var. lyticus 2Р-15, що 
характеризувалися високим рівнем активності (17458 од./мг). Культуральна рідина 
штаму S. recifensis var. lyticus 2Р-15 за наявності треоніну активніша за культуральну 
рідину без амінокислоти на 14 %, ступінь очищення стимулятора досягав 1,6 раза.  
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