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ВИЯВЛЕННЯ ТОКСИНОУТВОРЮЮЧИХ ГРИБІВ РОДУ 

FUSARIUM ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ 

РЕАКЦІЇ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 

 

У статті наведені результати досліджень щодо виявлення фумонізин-продукуючих 

видів грибів роду Fusarium серед 5 ізолятів, виділених із зерна кукурудзи на території 

України. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що застосування методу ПЛР в 

реальному часі дозволяє визначити наявність токсинпродукуючих мікроскопічних грибів 

роду Fusarium. Результати оцінки чутливості методу дозволяють провести виявлення за 

концентрації збудника не менше 104 ГЕ/см3. Вказана концентрація значно менша за ті, що 

реєструються за ураження зерна грибами роду Fusarium. 

Застосування ПЛР для визначення токсинпродукуючих мікроскопічних грибів роду 

Fusarium в Україні є важливим для удосконалення заходів профілактики отруєння тварин 

мікотоксинами та покращення якості тваринницької продукції. 

Ключові слова: Fusarium, ПЛР-РЧ, токсигенність, ізолят. 

 

Вступ. Проблема ураження зерна та кормів для тварин токсикогенними 

грибами є актуальною, оскільки численні публікації підтверджують високий 

рівень ураження зернових токсинпродукуючими грибами, в тому числі роду 

Fusarium [1–3]. За даними літератури, більше половини зернопродукції уражені 

токсинами, в тому числі фузаріозом. Майже 12% ураженого зерна містили 

фузаріотоксин в гранично допустимих кількостях [1, 2, 4]. 

Реальною загрозою для тваринних господарств України, наслідком якої є 

значне зменшення продуктивності тварин внаслідок хронічних та гострих 

мікотоксикозів є забруднення зерна мікотоксинами: афлатоксинами, 

фузаріотоксинами та фумонізинами [5–6]. 

Критичний період для зараження зерна мікотоксинами проходить на полі 

під час його дозрівання. В цей період проходить стрімке накопичення 

концентрацій таких токсинів, як Т-2 токсин, зеараленон, дезоксиніваленол, 

фумонізини. Афлатоксини та охратоксини накопичуються при зберіганні зерна 
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в сховищах. Зерно, що піддалося самозігріванню, є кращим субстратом для 

розмноження токсиноутворюючих видів мікроскопічних грибів. У цих умовах 

спостерігають швидке накопичення концентрації грибів родів Aspergillus, 

Penicillium, Mucor, Alternaria, Rhizopus, Fusarium, Triсhoderma та інші [5–8]. 

Фумонізини володіють нефротоксичною дією, викликають енцефалопатії, 

зміни в крові, що характерні для процесів інтоксикації. Спостерігають 

ураження печінки і нирок сільськогосподарських тварин різної важкості. У 

птахів фумонізини викликають такі токсичні прояви, як поліорганна 

недостатність, уповільнення росту та значне зниження продуктивності [9, 10]. 

Сьогодні стандартними методами виявлення токсинів є хроматографічні 

та серологічні [11–13]. Застосування нових молекулярно-біологічних методів 

(зокрема полімеразної ланцюгової реакції – ПЛР) дозволяє виявляти токсин-

продукуючі мікроскопічні гриби з високим ступенем достовірності та за 

короткий проміжок часу, що важливо для запобігання контамінації кормів 

мікотоксинами та застосування своєчасних заходів для недопущення 

накопичення токсинів та підвищення ризиків для тваринної продукції. 

Метою роботи було провести валідацію методики виявлення ДНК 

токсинпродукуючих грибів роду Fusarium шляхом постановки якісної 

полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального часу (ПЛР-РЧ) відповідно 

до міжнародних стандартів. 

Матеріали та методи досліджень. Для досліджень використовували 

5 ізолятів грибів роду Fusarium, виділених із зерна кукурудзи, отриманого з 

різних областей України (Київська, Черкаська, Житомирська, Чернігівська). 

Тестовий токсинопродукуючий штам F. graminearum використовували в 

якості позитивного контролю. 

Додатково проводили видову ідентифікацію виділених ізолятів за 

мікроскопічними, культуральними, біохімічними властивостями 

загальноприйнятими методами. 

Вивчення культуральних властивостей проводили із використанням 

загальноприйнятих мікробіологічних методів на середовищах Чапека та 

Сабуро, які готували згідно рекомендацій виробника (HiМedia, Індія).  

ДНК екстрагували за допомогою набору для виділення нуклеїнових 

кислот (ДНКсорб, Амплисенс). Матеріал, сформовані колонії мікроскопічних 

грибів, був змитий з агара Чапека після культивування протягом 14 діб за 

температури 20±0,5ºС та інактивований за температури 96°C протягом 10 

хвилин. Супернатант використовували після центрифугування за 10 000 g 

протягом 5 хв. ПЛР-РЧ проводили, використовуючи ДНК в концентрації не 

менше 40 нг/мкл, що відповідає концентрації 1×105КУО/см3. 
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Продукування токсинів – фумонізину та трихотецену визначали 

молекулярно-генетичним методом ПЛР-РЧ  із застосуванням набору праймерів, 

рекомендованих Yli-Mattila et al. (2008) [14], представлених в таблиці 1. 

Праймери були розраховані на фрагмент гену EF1a, який є характерним для 

токсинпродукуючих грибів роду Fusarium. Специфічність праймерів визначали 

шляхом тестування на активність щодо ДНК 5 видів грибів, які зберігаються в 

музеї мікроорганізмів ІВМ НААН, які включали Aspergillus spp, Penicillium 

spp., Mucor spp., Pizobium spp., Alternaria spp. 

Таблиця 1 

Праймери для визначення грибів роду Fusarium за допомогою реакції 

ПЛР-РЧ 
 

Набір 

праймерів 
Послідовність праймера (5´ – 3´) 

Фрагмент 

гена, на 

який 

розраховано 

праймери 

Розмір 

продукту 

ампліфікації, 

нп 

Видоспецифічний 

для роду 

Fusarium spp.  

FusEF F: CTGGGTTCTTGACAAGCTCA 

FusER R: 

CGGTGACATAGTAGCGAGGA 

FusEP (probe) FAM- 

TACCACGCTCACGCTCGGCT- TAMRA 

EF1a 341 

 

Для проведення ПЛР-РЧ, використовували оптимізований нами режим 

ампліфікації із застосуванням готового мастерміксу (NewEngland Biolab, США) 

наведений у таблиці 2.  

Таблиця 2 

Програма температурного режиму ампліфікатора для проведення ПЛР-РЧ  

Етап Режим Кількість циклів 

1 95°С – 10хв 1 

2 

95°С – 10с 

40 57°С – 45 с 

72°С – 2с 

 

Ампліфікацію продуктів ПЛР проводили у реальному часі на 

ампліфікаторі Rotor-Gene 6000Q, виробник «QIAGEN Hilden», Німеччина. 

Результат ампліфікації ДНК грибів роду Fusarium реєстрували на каналі 

флуоресценції FAM/Green. 
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Для оцінки придатності даної методики ураховували всі важливі 

параметри, що необхідні за валідування тесту: межа виявлення (LOD); 

збіжність та специфічність. 

Результати експериментальних досліджень оброблені 

загальноприйнятими методами статистики з використанням програмного 

пакету «StatPlus». 

Результати досліджень та їх обговорення. За результатами досліджень 

морфологічних та культуральних властивостей досліджених зразків грибів 

Fusarium spp. було встановлено, що зазначені культури за культивування на 

твердих поживних середовищах протягом 10–14 діб за температури 18±0,5ºС 

утворювали характерний для фузаріуму ріст у формі великих колоній із білим 

повітряним міцелієм, які з часом набувають рожевого або червоного відтінку, 

гіфи блідо-оливкового кольору (рис. 1). 

В результаті проведених досліджень встановлено, що всі досліджені 

ізоляти володіли типовими властивостями, характерними для Fusarium spp. 

 

 

 

Рис. 1. Типовий ріст грибів роду Fusarium на твердому поживному 

середовищі (агар Чапека). 

 

У дослідних зразках було визначено кількість геном-еквівалентів 

(ГЕ/см3), що становило 1×105 ГЕ/см3 (40 нг/мкл ДНК), який кратно розводили 

до 1×101 ГЕ/см3. На кожну концентрацію проводили 5 повторних реакцій. 

Результати встановлення межі виявлення (LOD) наведені у таблиці 3. 

Показники, наведені у таблиці 3 підтверджують, що межа аналітичної 

чутливості методу за концентрації 1×105/см3 та 1×104 ГЕ/см3 становить 100%. 

При використанні концентрацій 1×103 ГЕ/см3 та 1×102 ГЕ/см3 довірчий інтервал 
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чутливості становив 60% та 20% відповідно. Таким чином, межа виявлення 

(LОD) становить 1х104 ГЕ/см3. 

Таблиця 3 

Визначення межі виявлення грибів роду Fusarium 

 

 

Аналіз збіжності результатів визначення ДНК грибів роду Fusarium. 

Збіжність результатів досліджень вираховували шляхом п’яти тестів ПЛР-РЧ за 

однакових умов з визначенням коефіцієнту варіації (CV %), який оцінювали за 

показниками Ct (рис. 2, табл. 4). 

 

 
 

Рис. 2. Результати ампліфікації ДНК грибів роду Fusarium у досліджуваних 

зразках щодо визначення збіжності отриманих результатів по каналу 

FAM/Green. 

 

Кількість геномних еквівалентів 
1×105 

ГЕ/см3 

1×104 

ГЕ/см3 

1×103 

ГЕ/см3 

1×102 

ГЕ/см3 

1×101 

ГЕ/см3 

Значення Ct у 5 повторах 

1 20,38 25,06 33,16 0 0 

2 20,16 24,76 32,68 35,21 0 

3 21,40 25,28 32,94 0 0 

4 21,75 25,18 0 0 0 

5 20,54 24,22 0 0 0 

Середня Ct   
20,9625± 

0,738 

24,86± 

0,482 

32,81± 

0,183 

36,81± 

8,8 

- 

Позитивні/ негативні результати 5/0 5/0 3/2 1/4 0/5 

Аналітична чутливість, % 100 100 60 20 0 
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Таблиця 4 

Оцінка збіжності результатів виявлення ДНК грибів роду Fusarium 

методом ПЛР-РЧ 

Кількість 

повторів 

досліджуваного 

матеріалу 

Ct, 

канал 

FAM 

Ctсер 

Похибка 

середнього 

значення 

SD 

% 

CV 

Прийнятне 

значення 

стандартного 

відхілення для 

методу (SDv) 

Прийнятне 

значення 

коефіцієнту 

варіації 

(% CVv) 

1 21,46 

21,42 0,42 1,98 ≤0,5 ≤2,41 
2 21,22 

3 21,68 

4 21,87 

5 20,94 

 

За даними наведеними у таблиці 4 середнє значення Ct складало 

21,42±0,42. Подальші розрахунки показали, що валідоване значення 

стандартного відхилення (SD) в наших дослідах становило 0,42%, що нижче від 

максимально допустимого рівня прийнятного значення стандартного 

відхилення для методу (SD≤0,5). Коефіцієнт варіації (% CV) при постановці 

досліду становить 1,98%, що також нижче від прийнятного значення 

коефіцієнту варіації для методу (CVv≤2,41). 

Отримані результати свідчать про збіжність результатів тесту. 

Специфічність методу підтверджували експериментально за 

дослідженням позитивного та негативного біологічних матеріалів щодо грибів 

роду Fusarium. Отримані результати підтвердили специфічність методу. 

За результатами проведених досліджень встановлена відсутність 

неспецифічних реакцій із зразками ДНК Aspergillus spp, Penicillium spp., 

Mucor spp., Pizobium spp., Alternaria spp., що свідчить про специфічність 

методу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. В результаті 

проведених досліджень встановлено, що застосування методу ПЛР-РЧ дозволяє 

визначити наявність специфічних фрагментів геному токсинпродукуючих 

мікроскопічних грибів роду Fusarium. 

Встановлена чутливість методу складає 1×104 ГЕ/см3. Вказана 

концентрація значно менше за ті, що реєструються за ураження зерна грибами 

роду Fusarium.  

В подальших дослідженнях буде проведено визначення 

токсинпродукуючих мікроскопічних  інших родів в зерні методом ПЛР-РЧ для 

удосконалення заходів  виявлення патогенів та забезепечення належної якості 

тваринницької продукції. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТОКСИНООБРАЗУЮЩИХ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM С 

ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ / 

Захарова О.М., Тарасов А.А., Янголь Ю.А., Колич Н.Б. 

 

В статье приведены результаты исследований по выявлению фумонизин-

продуцирующих видов рода Fusarium среди пяти изолятов, выделенных из зерна кукурузы на 

территории Украины. 

В результате проведенных исследований установлено, что применение метода ПЦР в 

реальном времени позволяет определить наличие токсинпродуцирующих микроскопических 

грибов рода Fusarium. Результаты оценки чувствительности метода позволяют провести 

обнаружение при концентрации возбудителя не менее 104 ГЕ/см3. Указанная концентрация 

значительно меньше регистрируемых при поражении зерна грибами рода Fusarium. 

Применение ПЦР для определения токсинпродуцирующих микроскопических грибов 

рода фузариум в Украине важно для усовершенствования мер профилактики отравления 

животных микотоксинами и улучшения качества животноводческой продукции. 

Ключевые слова: Fusarium, ПЦР-РВ, токсигенность, изолят. 

 

DETECTION OF TOXIN-PRODUSING FUNGI OF FUSARIUM GENUS USING 

REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION / Zakharova O., Tarassov O., 

Yangol Yu.A., Kolych N.B. 

 

Introduction. The problem of toxinogenic fungi impact to grain and animal feed is actual, 

due to the numerous publications confirm the high level of grain damage by toxin-producing fungi, 

including the genus Fusarium. According to the published data, more than half of grain products 

are affected by toxins, including Fusarium one. Almost 12% of the affected grains contained 

fusariotoxin in the maximum permissible contamination level. 

The goal of the work was to validate the method of detection of DNA of toxin-producing 

fungi of Fusarium genus using a polymerase chain reaction in real time in accordance with 

international standards. 

Materials and methods. It was used 5 toxin-producing isolates of Fusarium genus fungi 

from museum of the Institute of Veterinary Medicine of the NAAS. Studies of morphological and 

cultural properties were performed using conventional microbiological methods.  
The fusariotoxin producing isolates were detected by PCR-RT test (real-time method) using 

set of primers recommended by Yli-Mattila et al. (2008). The assay parameters were optimized by 

us. The results of experimental studies are processed by conventional methods of statistics. 

Results of research and discussion. According to the analysis of the results of 

microbiological studies, it was found that all the studied isolates had the main typical properties 

characteristic of microscopic fungi of the genus Fusarium spp. 

The number of genome equivalents (GЕ/cm3) was determined in the experimental samples, 

which was 1×105 GE/cm3, which was diluted to 1×101 GE/cm3. Five repeated tests were performed 

for each concentration. 

The limit of analytical sensitivity of the method at concentrations of 1×105 GE/cm3 and 

1×104 GE/cm3 was 100%. Using 1×103 GE/cm3 and 1×102 GE/cm3 concentrations, the confidence 

intervals were 60% and 20%, respectively. Thus, the detection limit (LOD) for the test was 

determined as 1×104 GE/cm3. 
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Conclusions and prospects for further research. As a result of research, it was found that 

PCR in real-time allows to detect toxin-producing microscopic fungi of Fusarium genus. 

The results of the evaluation of the sensitivity of the method allowed to detect the target 

DNA by the concentration at least 104 GE/cm3. This concentration is much lower than those 

reported for contaminated substrate by Fusarium genus fungi. 

The use of PCR in real-time to detect toxin-producing microscopic fungi of the genus 

Fusarium in Ukraine is important for improving control over mycotoxins poisoning of animals and 

support the high quality of agricultural products. 

Keywords: Fusarium, fumonisine, PCR, isolate, toxigenic strain. 
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