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ВСТУП
Програма  навчальної  дисципліни  складена  відповідно  до  освітньо-професійної
(освітньо-наукової) програми підготовки рівня другий (магістерський)
Спеціальності____________091 Біологія __________
Спеціалізації _________________________________

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1. Мета навчальної дисципліни

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Мікробіологічна  токсикологія»  є
ознайомлення  студентів  з  основними  групами  токсинів,  що  продукуються
мікроорганізмами  (бактеріями  та  грибами),  а  також  значенням  цих  речовин  у  житті
організмів-продуцентів та людини.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Мікробіологічна  токсикологія»  є:
ознайомити студентів з  структурним та функціональним різноманіттям токсинів грибів і
бактерій;  ознайомити  студентів  з  методами  дослідження  токсинів  мікроорганізмів;
вдосконалити  вміння  студентів  у  пошуку  та  опрацюванні  спеціалізованої  наукової
інформації.

1.3. Кількість кредитів
Кількість кредитів – 4

1.4. Загальна кількість годин
Загальна кількість годин – 120

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

вибіркова

Денна форма навчання Заочна форма навчання
Рік підготовки

1-й 1-й
Семестр

2-й 2-й
Лекції

16 год. 6 год.
Практичні, семінарські заняття

16 год. 6 год.
Лабораторні заняття

0 год. 0 год.
Самостійна робота

88 год. 108 год.
Індивідуальне завдання

Вид контролю: іспит



1.6. Заплановані результати навчання
Студенти  повинні  досягти  таких  результатів  навчання:  при  подальшому  навчанні  і
професійній діяльності,  базуючись  на відомостях про хімічну природу,  механізм дії  та
видову  приналежність  продуцента  токсину,  бути  здатними  підібрати  адекватні  методи
його  визначення,  а  також  всебічно  охарактеризувати  вплив  цієї  сполуки  на  організм-
мішень. 

1.6.1. Знання: 
- різноманіття токсинів мікроорганізмів та їх роль в природі та житті людини;
- токсини як засіб конкурентної боротьби за субстрат;
- відомі продуценти антибіотиків та речовини, що ним синтезуються;
- специфічні та неспецифічні токсини фітопатогенних грибів і бактерії;
- мікотоксини,  особливості  їх  накопичення  в  продуктах  харчування  та  фактори

шкодочинності;
- найпоширеніші види отруйних макроміцетів України та їх отрути
- сучасні методи роботи з токсинами мікроорганізмів та їх практичне використання.

1.6.2. Вміння: 
- охарактеризувати токсин та підібрати оптимальний метод для його визначення;
- визначити активність антибіотика методом біотестування;
- визначити наявність або відсутність у бактерії резистентності до антибіотика;
- отримувати культури пліснявих грибів-продуцентів мікотоксинів;
- визначати стійкість зразків рослин до токсинів фітопатогенних грибів;
- розпізнавати види отруйних грибів України.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ. Загальні уявлення про токсини мікроорганізмів
Токсини  мікроорганізмів  та  їх  функціональне  значення.  Різноманіття  токсинів  за
походженням, формою накопичення та секреції, а також механізмами дії.  Застосування
токсинів  в  медицині,  сільському  господарстві  та  харчовій  промисловості.  Токсини
мікроорганізмів як одна з загроз біотероризму.  

Розділ  1.  Токсини,  що  відповідають  за  антагоністичні  взаємовідносини
мікроорганізмів
Тема 1. Роль токсинів  у реалізації  антагоністичних  відносин між мікроорганізмами та
формуванні  фунгістазису.  Природні  антибіотики  та  антимікотики.  Сучасні  методи
визначення активності антибіотиків та антимікотиків. Природа резистентності до токсинів
мікроорганізмів. 
Тема  2. Історія  відкриття  та  розробка  методів  застосування  грибних  антибіотиків.
Класифікація  антибіотиків.  Найвідоміші  антибіотики  грибної  природи:  пеніцилін,
цефалоспорин,  фумагиллин,  грізеофульвин,  триходермін,  трихотецин.  Роль  грибних
антибіотиків  в природі  та житті  людини.  Проблеми практичного застосування грибних
антибіотиків.
Тема 3. Антибіотики бактерій, їх класифікація, а також роль в природі і житті людини.
Різноманіття  антибіотиків  бактерій:  граміцидіни,  поліміксіни,  бацитрацини,  нізіни,



стрептоміцин,  тетрациклін,  хлорамфенікол,  ерітроміцин.  Особливості  сучасних
антибіотиків. Етапи промислового одержання бактеріальних антибіотиків. 

Розділ 2.  Токсини фітопатогенних грибів та бактерій
Тема 4. Роль токсинів  в житті  фітопатогенних грибів і  бактерій.  Хазяїн-специфічні  та
хазяїн-неспецифічні  токсини грибів  та  бактерій  як  фактор  вірулентності  некротрофних
паразитів.  Вплив  концентрації  токсичних  речовин  фітопатогенних  грибів  на  організм
рослини-живителя (на прикладі токсинів Bipolaris sorokiniana).
Тема  5. Апарати  секреції  у  фітопатогенних  бактерій.  Різноманіття  токсинів
фітопатогенних  бактерій  (на  прикладі  табтоксину,  фазеолотоксину,   коронатіну,
сирінгоміцину, сирінгопептину).  Система  сигналізації  «quorum sensing»  та  особливості
застосування  токсинів  фітопатогенними  бактеріями.  Механізми  знешкодження
бактеріальних токсинів рослинами. 
Тема  6. Різноманіття  токсинів  фітопатогенних  грибів.  Неспецифічні  токсини
фітопатогенів: органічні кислоти (щавлева кислота), ароматичні сполуки (альтернарієва та
фузарієва  кислоти),  пептиди та  білки  (фазеолотоксин,  тентоксин),  вторинні  метаболіти
(церкоспорин,  цинніол)  –  механізми  дії  та  роль  в  патогенезі.  Специфічні  токсини
фітопатогенів: HC-токсин, HM-токсин, фомозін А, Sn tox 1, Prt Tox A,B.C – механізми дії
та роль в патогенезі. Токсини та біологічний захист рослин від мікозів.

Розділ 3.  Токсини зоопатогенних грибів та бактерій. Захисні токсини макроміцетів
Тема 7. Історія відкриття бактеріальних токсинів. Постулати Ру та Йерсена. Класифікація
токсинів зоопатогенних бактерій.  Характерні представники токсинів бактерій: α-токсин,
стрептокіназа,  коллагеази,  RTX-токсини,  О-стрептолізін,  дифтерійний токсин,  холерний
токсин  та  ботуліністичний  токсин  типу  А,  Stx-токсини,  BoNT та  TeNT нейротоксини,
пірогенні токсини. 
Тема 8. Поняття «мікотоксин» та «мікотоксикоз». Токсини мікроміцетів, які є причиною
виникнення  мікотоксикозів  тварин.  Ушкодження  продуктів  харчування  як  основний
чинник отруєння людини грибними токсинами. Основні групи токсинів мікроскопічних
грибів:  афлатоксини,  цитрінін,  ерготоксини,  фумонізіни,  охратоксин,  патулін,
трихотецени, зеараленон. 
Тема  9. Поняття  «грибна  отрута»  та  «міцетизм».  Класифікація  ступенів  їстівності
макроміцетів.  Класифікація  токсинів  макроскопічних  грибів.  Основні  групи  токсинів
макроміцетів: аматоксини, гіромитрин / монометілгідразин, орелланін, коприн, іботенова
кислота та мусцимол, псилоцин та псилоцибін, буфотенін. Симптоми та перебіг отруєння
різними  групами  макроміцетів.  Діагностика  отруєнь.  Принципи  організації  лікування
людей з отруєннями грибами-макроміцетами. 



3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розділи та теми
Кількість годин

Денна форма Заочна форма
Разом у тому числі Разом у тому числі

л п сем інд ср л п сем інд ср
Вступ 1 1 - - - -

Розділ 1. Токсини, що відповідають за антагоністичні взаємовідносини
мікроорганізмів

Тема 1. 13 1 -
6 6 22 40 2 - 2 6 30Тема 2. 13 2 -

Тема 3. 13 2
Разом за 
1 розділом + 
вступ

40 5 - 6 6 22 40 2 - 2 6 30

Розділ 2. Токсини фітопатогенних грибів та бактерій
Тема 4. 13 1 -

5 6 24 40 2 2- 6 30Тема 5. 13 2 -
Тема 6. 14 2
Разом за 
2 розділом

40 5 - 5 6 24
40 2 2 6 30

Розділ 3. Токсини зоопатогенних грибів та бактерій. 
Захисні токсини макроміцетів

Тема 7. 13 1 -
5 6 28 40 2 - 2 6 30Тема 8. 13 2 -

Тема 9. 14 2
Разом за 
3 розділом

40 5 - 5 6 28 40 2 - 2 6 30

РАЗОМ 120 16 - 16 18 70 120 6 - 6 18 90

4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
1. Антибіотики
2. Токсини фітопатогенних мікроорганізмів
3. Токсини зоопатогенних мікроорганізмів

5. САМОСТІЙНА РОБОТА

Використовуючи  спеціальну  літературу  та  ресурси  Інтернет  згрупувати
мікробіологічні токсини за механізмами їх дії. Вказати до якого класу сполук відносяться
ці токсини та хто є їх продуцентом. 

Інформаційними  джерелами  для  самостійної  роботи  є  базова  і  допоміжна
рекомендована література, а також ресурси Інтернету.

6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Підготовка  мультимедійної  презентації  та  усної  доповіді  з  тих  питань
мікробіологічної  токсикології,  які  не  були  висвітлені  під  час  лекцій.  Наприклад,  нові
(нещодавно описані) токсини, їх продуценти та механізмі дії; замасковані мікотоксини та
особливості їх виявлення, детоксикація мікотоксинів в кормах для тварин, використання
токсинів мікроорганізмів у фарміндустрії тощо.



7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Лекції. Передбачають викладення теоретичного матеріалу.
Під  час  лекції  висвітлюються  наступні  питання:  характеристика  мікроорганізму-

продуцента;  основні  фізичні  та хімічні  властивості  токсину,  молекулярні  механізми дії
токсинів  та  їх  основні  мішені  в  організмі  жертви;  сучасні  принципи  діагностики  та
лікування токсикозів. 

Семінарські  заняття проводяться з розрахунку одне підсумкове заняття на кожен
змістовий  розділ  і  передбачають  закріплення  пройденого  матеріалу,  роботу  над
помилками,   та  отримання  навичок  використання  спеціальної  термінології,  що
застосовується для описання токсинів мікроорганізмів.

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Самоконтроль  здійснюється  під  час  підготовки  до  семінарських  занять  з

використанням рекомендованих підручників та ресурсів мережі Інтернет. Перелік завдань
для самопідготовки і самоконтролю студенти отримують під час вступного заняття. 

Поточний  контроль  проводиться  у  вигляді  семінарських  занять та  підсумкової
контрольної роботи.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

90 – 100 відмінно
70-89 добре

50 - 69 задовільно
1-49 незадовільно

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Акулов  О.Ю.  Основи  токсикології:  що  можна  знайти  в  продукції  сільського

господарства / В кн. Хімія в сільському господарстві (посібник для вчителів хімії та
біології загальноосв. навч. закладів). – Харків: Основа. – 2009. – С. 65-83.

2. Шамрай С.Н. Микотоксины – постоянная угроза со стороны «экологически чистых»
природных ядов // Биология (учебно-методич. пособие для учителей). – Харьков: Изд.
дом «Основа», 2010. – С. 7-14.

3. Комплекс  навчально-методичного  забезпечення  дисципліни  (комплект
мультимедійних  презентацій  до лекцій,  підручники,  навчальні  посібники,  завдання
для проміжного та підсумкового контролю, навчальні фільми) представлені у вигляді
інтерактивної папки з документами на ресурсі Гугл клас

10. ЛІТЕРАТУРА
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господарства / В кн. Хімія в сільському господарстві (посібник для вчителів хімії та
біології загальноосв. навч. закладів). – Харків: Основа. – 2009. – С. 65-83.
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