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Проведено аналіз даних літератури щодо наявності мікроскопічних грибів 
(мікроміцетів), які здатні існувати й розмножуватися у водопровідній воді, 

що надходить до споживача. Виявлено найбільш типові роди мікроміцетів у воді, 
як-от: Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Alternaria, Cladosporium та Candida. Середня 
кількість мікроміцетів становить від 8 до 18 КУО/100 см3, при цьому домінують 
дріжджоподібні гриби. Описано токсичні речовини (мікотоксини), які продукують 
мікроскопічні гриби, а також показано їхній вплив на організм людини. Зазначено, 
що більшість мікотоксинів стимулює надмірне утворення вільних радикалів й окис-
лювальний стрес, що призводить до порушення функції антиоксидантної системи 
організму, зокрема вироблення прооксидатного ферменту в клітинах печінки, 
імунокомпетентних органах і шлунково-кишковому тракті. Як наслідок, спостері-
гаються процеси апоптозу, що призводять до синдрому малосорбції, імуносупресії. 
Визначено потенційні водні шляхи потрапляння мікотоксинів в організм людини. 
Проведено детальний аналіз даних літератури щодо здатності мікотоксинів, які виді-
ляють мікроміцети, що найчастіше виявляються у водопровідній воді, провокувати 
онкозахворювання. Проаналізовано дію афлатоксинів, тріхотеценів, охратоксинів та 
гліотоксину. Наявність мікроскопічних грибів у воді, що надходить до споживача, а 
також їхня здатність до токсиноутворення зумовлює необхідність проведення сис-
тематичних досліджень проб води на виявлення в ній мікроміцетів і їхніх токсинів. 
Зазначено вагомий напрямок подальших досліджень, що полягає в розробленні 
простого й доступного методу виявлення мікотоксинів у воді, заснованого на вико-
ристанні чутливого тест-об’єкта.
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Проблема чистої води тісно пов’язана з якістю джерел водопо-
стачання, які використовуються в системах водо очищення. 

Основним джерелом централізованого водопостачання все часті-
ше стають штучні водосховища й прісноводні моря, які утворю-
ються внаслідок перекриття русла річок, затоплення значних площ 
земель. Тож поява у водному середовищі ґрунтових мікроскопіч-
них грибів – мікроміцетів – спричинена діяльністю людини.

Мікроміцети широко поширені в навколишньому середо-
вищі. Вони є невід’ємною частиною оточення людини. Однак 
останнім часом мікроміцети часто стають причиною інфекцій-
но-запальних захворювань [1–6]. Групою дослідників представ-
лено дані щодо наявності мікроміцетів як у поверхневих дже-
релах водопостачання, так і у водопровідній воді [2, 7, 8, 9, 10]. 
Так, B.R. Oliveira та ін. виявили широкий спектр мікроскопічних 
грибів у воді джерел водопостачання, серед яких домінували 
представники родів Penicillium, Aspergillus, Trichoderma. Показа-
но, що 66% виявлених видів грибів мають розмір до 5 мкм, що 
робить їх потенційно здатними спричинювати появу легеневих 
інфекцій [9].

Автори [7] дослідили зразки води, відібрані з поверхневих 
джерел водопостачання, водорозподільних систем, колодязів 
та водонапірних веж. Виявлено, що вода поверхневих джерел 
водопостачання має широкий спектр мікроскопічних грибів, 
а також містить значну їх кількість, як порівняти з іншими міс-
цями відбору проб води. Домінантними представниками грибів 
є види, що належать до родів Aspergillus, Fusarium, Pencillium, 
Trichoderma, Mucor і Rhizopus. У воді з водорозподільчих систем, 
а також колодязів і водонапірних веж виділяли Fusarium spр., 
Exophiala spр. і Phialophora spр. Токсикогенні гриби часто наявні 
в зразках аналізованої води в різні періоди року протягом усьо-
го часу спостереження.

M. Novak Babič і співавтори проаналізували зразки водопро-
відної води і води підземних джерел Словенії [8]. Дослідники 
виділили 28 видів мікроскопічних грибів, що належать до 16 ро-
дів. Серед дріжджоподібних видів домінували Aureobasidium 
melanogenum, Exophiala dermatitidis, Rhinocladiella similis, Candida 
parapsilosis і Rhodotorula mucilaginosa. Установлено також наяв-
ність мікроміцетів, що належать до родів Aspergillus і Exophiala.
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Проведено систематичні дослідження з виявлення мікромі-
цетів у воді поверхневих джерел водопостачання і водопровід-
них мереж, розташованих на території України [2]. Виявлено 
наявність мікроскопічних грибів роду Penicillium, Aspergillus, 
Cladosporium, Alternaria і Candida в поверхневих джерелах во-
допостачання. Серед мікроміцетів домінують дріжджоподібні 
гриби кількістю від десятків до сотень тисяч на 100 см3. З-поміж 
грибів, виділених з водопровідної води, слід зазначити пред-
ставників родів Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium 
та Fusarium, що виявляють токсикогенні, алергенні та мутаген-
ні властивості. Установлено, що в усіх пробах води, незалежно 
від терміну експлуатації трубопроводів, а також від місця відбо-
ру, середня кількість мікроміцетів становить 8–18 КУО/100 см3. 
Незначну різницю в кількості мікроміцетів у пробах води, яка 
транспортується водогінною мережею з різним терміном екс-
плуатації, можна пояснити природною здатністю  мікроорга-
нізмів, зокрема й і мікроміцетів, до адгезії до різних поверхонь. 
Унаслідок чого значна частина мікроорганізмів зосереджена не 
у воді, а в біоплівці, утвореній на поверхні трубопроводу, до 
того ж, зі збільшенням терміну експлуатації водогінної мере-
жі, об’єм біоплівки зростає. Найбільшу кількість грибів роду 
Candida виявлено в Солом’янському районі (табл. 1). 

Відомо, що мікроміцети здатні утворювати мікотоксини – 
вторинні метаболіти, які не є неодмінно необхідними для росту 
й розвитку грибів [2, 11, 12]. Ці сполуки утворюються в ланцю-
зі послідовних ферментативних реакцій з відносно невеликої 
кількості хімічно простих продуктів основного (первинного) 
метаболізму грибів, як-от: ацетат, малонат, мевалонат, каталаза 
й амінокислоти [3].

Доведено, що більшість мікотоксинів стимулює надмір-
не утворення вільних радикалів та окислювальний стрес, 
що зумовлює порушення функції антиоксидантної системи 
організму, зокрема вироблення прооксидатного ферменту 
в клітинах печінки, імунокомпетентних органах і в шлунко-
во-кишковому тракті. Як наслідок, спостерігаються процеси 
апоптозу, що призводять до синдрому малосорбції, імуносу-
пресії [13] (табл.2).

Потенційні водні шляхи потрапляння мікотоксинів в орга-
нізм людини – це поверхневі води, що містять мікроміцети, а та-
кож вода з водорозподільних систем, яка вдруге забруднюється 
мікроскопічними грибами при її транспортуванні до споживача 
через контакт з біоплівкою, утвореною на внутрішній поверхні 
трубопроводу [9, 14].

Отже, на підставі проведених нами досліджень, а також з 
огляду на дані літератури до домінантних представників мі-
кроміцетів у воді, що надходить до споживача, слід віднести 
роди Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Alternaria, Cladosporium та 
Candida. Вони є природною компонентою ґрунтової мікрофло-
ри, однак при потраплянні в макроорганізм здатні спричиню-
вати інфекційно-запальні захворювання, особливо в людей, які 
тривалий час контактують із забрудненою водою. Виявлені мі-
кроміцети здатні продукувати низку небезпечних мікотоксинів, 
як-от: афлотоксини, Т2-токсин, фумозини, зеараленон, дезокси-
ніваленол (ДОН), охратоксини, гліотоксин. 

При систематичному потраплянні в організм людини міко-
токсини навіть у малих дозах здатні провокувати онкозахворю-
вання, а також мають нейро-, нефро- і гепатотоксичну дію, вияв-
ляють мутагенну активність та імуносупресивну дію [15]. З огляду 

ТАБЛИЦЯ 1 / TABLE 1
ВИДОВИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД МІКРОМІЦЕТІВ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ /  
SPECIES AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF MICROMYCETES OF TAP WATER
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Деснянський район, період експлуатації мережі – 25 років /  
Desnyanskiy district, the period of exploitation of the network – 25 years

вул. Бальзака, 86А / Balzac St., 86-а 5 1 1 2 1 – – – 1 – 11

вул. Сабурова, 5А / Saburova St. , 5-а 6 2 – 2 – – – – – – 10

Солом’янський район, період експлуатації мережі – 30-40 років /  
Solomenskiy district, the period of exploitation of the network – 30-40 years

вул. Героїв Севастополя, 44/10 / Heroes of Sevastopol St. , 44/10 15 1 – 1 1 – – – – – 18

вул. Монтажників, 97 / Montazhnikov St. , 97 8 – – 1 1 1 – 1 – – 12

Оболонський район, період експлуатації мережі – 40 років /  
Obolonskiy district, the period of exploitation of the network – 40 years

пр. Героїв Сталінграду, 12А / Heroes of Stalingrad Ave., 12-а 4 – – 2 1 – – 1 – 1 9

Дарницький район, період експлуатації мережі – 50-60 років /  
Darnytskyi district, the period of exploitation of the network – 50-60 years

вул. Ревуцького, 5А / Revutsky St. ,5-а 4 1 – 1 – – – 1 – 1 8
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ТАБЛИЦЯ 2 
ГРИБИ-ПРОДУЦЕНТИ МІКОТОКСИНІВ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ РІЗНОМАНІТНІ УРАЖЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ [1, 3] 
Гриби-продуценти Мікотоксини Типові ураження

Penicillium cyclopium, 
Aspergillus terrus, A. ochraсeus, 
A. carbonarium, P. verrucosum

Охратоксини
Виявляють нефротоксичну дію, зумовлюють переродження гепатоцитів, 

жирову інфільтрацію печінки та некроз лімфоїдної тканини, мають 
тератогенну дію.

P. islandicum Ісландіотоксини, 
лютеоскирин

Спричинюють некрози печінки, жирове переродження, цироз. Сприяють 
утворенню злоякісних пухлин (саркоми та карциноми). Мають мутагенні 

властивості.

Penicillium spp.  
(P. citreo-viride)

Вірідікапто-
пеніцилотоксини Зумовлюють хронічне ураження нирок.

Цитреовідин
Спричинює ураження рухових центрів спинного та довгастого мозку 

з прогресивним паралічем руху та дихання. Уражає серце. Є етіологічним 
фактором відомого в давнину в Японії токсикозу «серцева бері-бері».

A. versicolor Стеригматоцистин Зумовлює дерматотоксичний, тератогенний, канцерогенний ефект.

A. flavus, A. niger,  
P. cyclopium, A. parasiticus, 
A. versicolor, P. citrinum

Афлатоксини
В1
В2
G1
G2
М1
М2

Спричинюють ураження печінки у формі некрозів, фіброз і розвиток 
злоякісних пухлин (карцином), призводять до сповільнення росту 

та засвоєння їжі, зниження функціональної активності всіх типів клітин 
моноцитарно-макрофагальної системи. Зумовлюють зменшення 

кількісного вмісту та функціональної активності НК-клітин, що може 
бути однією з причин підвищення частоти злоякісних новоутворень. 

Мікотоксикоз, який зумовлено афлатоксинами, характеризується 
швидким протіканням. Відзначено порушення координації рухів, 
судоми, параліч, ураження ШКТ. Хронічному токсикозу властива 

гепатоканцерогенність, мутагенність. Припускається, що роль 
афлатоксинів в етіології захворювань, які характеризуються жировою 

дегенерацією внутрішніх органів, пов’язана з набряком головного мозку, 
нирковою недостатністю (синдром Рея).

Fusarium oxysporum, F. roseum, 
F. graminearum, F. culmorum

Зеараленони. 
Дезоксиніваленол 

(ДОН)

Спричинюють естрогенний синдром, що призводить до збільшення 
матки, набряку піхви, збільшенню грудних залоз; перериванню вагітності. 

Наділені ембріонно-токсичною дією. Мають мутагенну, нейротоксичну 
дію, подразнюють кон’юнктиву. Зумовлюють імуносупресію.

P. rubrum, A. flavus Рубратоксини  
А та В

Наділені вираженою гепатотоксичною дією. Впливають на ЦНС, 
спричинюють ембріотоксикози.

A. terreus, A. niveus, P. patulum, 
P. gryseofulvum, P. cyclopium, 
P. expansum, P. urticae, 
F. sporotrichoides, A. candidum

Патулін Має нейротоксичну, канцерогенну, тератогенну та гепатотоксичну дію, 
зумовлює набряк легень та антидіуретичний ефект.

F. oxysporum Т-2токсин, НТ-2 
токсин Мають ембріотоксичну дію.

Penicillium spp., P. citrinum, 
P. lividum, A. candidum, 
A. niveus, A. terreus

Цитрінін, 
еритроскирин, 
ксантомегнін

Мають нефротоксичну, нейротоксичну дію, канцерогенні.  
Спричинюють гіпотензивний ефект.

А. candidum, A.clavatus

Треморгін Наділений гіпотензивною дією, нейротоксичністю, канцерогенністю, 
індукує розвиток сарком.

Цитохалазини Спричинюють ушкодження нервово-м’язових тканин, сповільнення 
фагоцитозу, піноцитозу.

Gliocladium fimbriatum, 
Candida albicans, G. virens, 
A. fumigatus,  A. flavus, 
A. niger, A. awamori, A. sydowii, 
A. giganteus, A. terreus, 
Trichoderma viride, T. lignosum, 
Penicillium spp., Alternaria spp.

Гліотоксин Має виражений імуносупресивний ефект, індукує апоптоз, пригнічує 
продукування цитокінів, блокує синтез ферментів.

F. sporotrichoides Фузаріогенін Спричинює звуження судин, які живлять хрящі.

F. moniliforme Фумонізин В1 Наділений нефротоксичною, канцерогенною дією.
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TABLE 2 
FUNGI PRODUCING MYCOTOXINS CAUSING VARIOUS DAMAGE TO THE HUMAN BODY [1, 3]

Fungi-producers Mycotoxins Typical affection

Penicillium cyclopium, 
Aspergillus terrus, A. ochraсeus, 
A. carbonarium, P. verrucosum

Ochratoxins Have nephrotoxic effect, cause hepatocyte degeneration, fatty liver 
infiltration and necrosis of lymphoid tissue, have teratogenic effect.

P. islandicum Icelandic toxins, 
luteoskinin

Causes liver necrosis, fatty degeneration, cirrhosis. Promote the formation 
of malignant tumors (sarcomas and carcinomas). Have mutagenic properties.

Penicillium spp.  
(P. citreo-viride)

Viridicapto- 
penicillotoxins Causes chronic kidney damage.

Tsitreovidin

Causes affection of the motor centers of the spinal cord and medulla 
oblongata with progressive paralysis of movement and breathing.  

It affects the heart. It is an etiological factor known in ancient times in Japan, 
toxicity «cardiac berry».

A. versicolor Sterigmatocystin Causes dermatotoxic, teratogenic, carcinogenic effect.

A. flavus, A. niger,  
P. cyclopium, A. parasiticus, 
A. versicolor, P. citrinum

Aflatoxins
В1
В2
G1
G2
М1
М2

Causes liver damage in the form of necrosis, fibrosis and the development 
of malignant tumors (carcinoma), lead to a slowdown in growth 

and digestion of food, reducing the functional activity of all cell types 
of monocyte-macrophage system. They cause a decrease in the quantitative 

content and functional activity of NK cells, which may be one of the 
reasons for the increase in the incidence of malignancies. Aflatoxin-induced 

mycotoxicosis is characterized by rapid flow. Violations of coordination 
of movements, convulsions, paralysis, damage of the gastrointestinal tract 
were noted. Chronic toxicosis is characterized by hepatocarcinogenicity, 

mutagenicity. The role of aflatoxins in the etiology of diseases characterized 
by fatty degeneration of the internal organs is suggested to be related 

to brain edema, renal failure (Ray syndrome).

Fusarium oxysporum, F. roseum, 
F. graminearum, F. culmorum

Zearalenones. 
Deoxynivalenol 

(DON)

Causes estrogenic syndrome, which leads to enlargement of the uterus, 
swelling of the vagina, breast enlargement; termination of pregnancy. 

Have embryo-toxic effect. Have a mutagenic, neurotoxic effect, irritate the 
conjunctiva. They cause immunosuppression.

P. rubrum, A. flavus Rubratoxins А and В Characterized by hepatotoxic action. Affect the CNS, support 
embryotoxicosis.

A. terreus, A. niveus, P. patulum, 
P. gryseofulvum, P. cyclopium, 
P. expansum, P. urticae, 
F. sporotrichoides, A. candidum

Patulin Has neurotoxic, carcinogenic, teratogenic and hepatotoxic effects, causes 
pulmonary edema and antidiuretic effect.

F. oxysporum T-2 toxin,
HT-2 toxin Have an embryotoxic effect.

Penicillium spp., P. citrinum, 
P. lividum, A. candidum, 
A. niveus, A. terreus

Citrinin,
Erythroskirin,
Xantomegnin

Have nephrotoxic, neurotoxic, carcinogenic effects.  
Have a hypotensive effect.

А. candidum,  
A.clavatus

Tremorgin Has antihypertensive effect, neurotoxicity, carcinogenicity, induces 
the development of sarcoma.

Cytochalasins Causes damage to neuromuscular tissues, slowing down phagocytosis, 
pinocytosis.

Gliocladium fimbriatum, 
Candida albicans, G. virens, 
A. fumigatus,  A. flavus, 
A. niger, A. awamori, A. sydowii, 
A. giganteus, A. terreus, 
Trichoderma viride, T. lignosum, 
Penicillium spp., Alternaria spp.

Gliotoxin Has a pronounced immunosuppressive effect, induces apoptosis, 
inhibits cytokine production, blocks enzyme synthesis.

F. sporotrichoides Fusariogenin Causes narrowing of the vessels that feed on cartilage.

F. moniliforme Fumonisin В1 Has a nephrotoxic, carcinogenic effect.
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на це слід приділити особливу увагу мікотоксинам, які утворюють 
мікроміцети, виявлені у водопровідній воді міста Києва.

Афлатоксини – це група сполук із подібною хімічною струк-
турою, що належить до класу полікетидів. Афлатоксин B1 
(AFB1) – найбільш розповсюджена і токсична форма. Потра-
пляючи в клітину, AFB1 зв’язується з ДНК і блокує синтез нових 
білків клітини. Виявлено, що обмеженість синтезу нових білків 
призводить до погіршення росту, особливо в дітей, до організму 
яких тривалий час надходить афлатоксин [16]. Також доведено, 
що цитохром p450, фермент печінки, перетворює AFB1 при по-
траплянні його в організм на хімічно більш реакційно-здатну 
форму – AFB1-8,9-екзо-епоксид. Одним з векторів афлатокси-
нового мутагенезу є ген, який кодує білок р53 – важливий су-
пресор пухлин. У клітинах, які нормально функціонують, р53 
активується при пошкодженні ДНК клітини. Білок р53 усуває 
це пошкодження через апоптоз (клітинну смерть). Коли афла-
токсин формує аддукти в кодувальній послідовності р53, му-
тації можуть призвести до виникнення неактивного р53, що 
дозволяє клітинам мутантів неконтрольовано ділитися. Утра-
та супресора пухлини, зокрема р53, – це вирішальний момент 
у розвитку онкологічного захворювання [17].

Крім того, афлатоксини можуть зумовлювати зміни в онкоге-
нах. Наприклад, показано, що афлатоксини активують онкоген 
K-ras. Це білок, який проводить сигнал з плазматичної мембра-
ни в ядро. Сигнал, що надходить в ядро призводить до поділу 
клітини. Мутації в онкогені K-ras, спричинені афлатоксином, 
призводять до продукування активованого білка, що зумовлює 
нестримне, неконтрольоване ділення клітин. Активація онкоге-
нів – це ще один крок на шляху розвитку раку [17].

Показано, що у тварин AFB1 спричинює супресію імунної 
системи, природну відповідь організму на інфекцію. AFB1 
знижує функціональну здатність фагоцитів, T-лімфоцитів, 
макрофагів [18].

Гриби роду Fusarium, як-от: F. graminearum, F. sporo trichio ides, 
F. poae та F. equiseti – продукують мікотоксини – тріхотецени 
(дезоксиніваленол (ДОН), зеараленон, Т-2, та ін.) [19]. Це нелет-
кі органічні сполуки, погано розчинні у воді, але добре розчинні 
в ацетоні, етилацетаті, хлороформі, диметилсульфоксиді, ета-
нолі, метанолі та пропіленгліколі. При потраплянні в організм 
тріхотецени зумовлюють інгібування синтезу білка, оскільки 
блокують пептидил-трансферазний центр рибосом [20].

Потрапивши в травний тракт, дезоксиніваленол усмоктуєть-
ся в тонкому кишківнику. Надалі мікотоксин під дією мікробіоти 
кишківника перетворюється на менш токсичний депоксі-ДОН. 
Частина ДОНу, яка не зазнала деепоксидації, надходить у нирки 
й печінку, де зв’язується із глюкуроновою кислотою, утворюю-
чи слаботоксичні глюконіди. Так, доведено, що виділення ДОНу 
й продуктів його метаболізму в птахів проходить через нирки, а 
також із жовчю [21, 4].

Аналіз даних літератури свідчить про те, що ДОН здатний 
упливати на експресію генів, що регулюють різні метаболіч-
ні процеси [22]. Цей процес залежить як від дози, так і від часу 
експозиції. На ранніх стадіях отруєння зростає активність ан-
тиоксидантних ферментів  – супероксиддисмутази та глутаті-
онпероксидази. Однак на більш пізніх етапах отруєння міко-
токсином активність антиоксидантних ферментів знижується, 
унаслідок чого розвивається окислювальний стрес, який часто 
призводить до апоптозу, а в подальшому – до імуносупресії.  
Також показано, що ДОН здатний підвищувати або знижува-

ти експресію генів, відповідальних за найважливіші фізіологічні 
функції організму, зокрема за імунітет, запалення, хемотаксис [13].

Зеараленон (ZЕА) уважають другим за ступенем небезпеки 
мікотоксином після ДОНу. Головна мішень цього токсину – ре-
продуктивна система. Зеараленон впливає на продукування 
естрогенових рецепторів, сприяє збільшенню матки, зниженню 
фертильності, збільшує смертність ембріонів. Установлено зв’я-
зок між раннім розвитком аденокарциноми ендометрію і кон-
центрацією зеараленону в організмі [23].

Охратоксини – продукуються мікроскопічними грибами 
Aspergillus ochraceus, A. terrus, А. parasiticus, A. carbonarium, Peni
cillium verrucosum, P. cyclopium [24, 25]. При надходженні охра-
токсину в організм людини відбувається ураження печінки, що 
виявляється жировою інфільтрацією паренхіматозних клітин. 
При гострому токсикозі, викликаному охратоксинами, патоло-
гічні зміни відбуваються в лімфоїдній тканині, у шлунково-киш-
ковому тракті та в ендоплазматичному ретикулумі. Результати 
вивчення їхнього впливу на синтез макромолекул показують, що 
охратоксин А пригнічує синтез білка й матричної РНК (токсин діє 
як конкурентний інгібітор), але не впливає на синтез ДНК. Уста-
новлено, що охратоксини мають тератогенну дію [26, 27].

Відомо про широке поширення грибів роду Candida в по-
верхневих джерелах водопостачання й водопровідній воді 
[28]. При  потраплянні в організм людини ці мікроорганізми 
послідовно проходять такі етапи: адгезію на епітеліоцитах, 
проникнення в епітеліальні шари та за межі базальної мембра-
ни. Установлено, що при ослабленій функції імунної системи 
гриби роду Candida здатні спричинювати важкі захворювання 
[29]. У  макроорганізмі вони можуть існувати у двох формах: 
нитчастій та вегетативній. Відомо, що Candida albicans здатна 
продукувати гліотоксин [30, 28]. Цей токсин належить до класу 
епіполітіодітоксопіперазинів, функціонує в кислому середови-
щі, але руйнується в лужному, практично не розчинний у воді. 
Виявляє виражений імуносупресивний ефект, індукує апоптоз 
макрофагів, тимоцитів, фібробластів. Гліотоксин пригнічує син-
тез цитокінів, індукує окислювальний стрес [31].

Отримані дані свідчать, що мікроскопічні гриби, які виділя-
ють токсини, при потраплянні в організм людини можуть бути 
причиною виникнення ряду важких захворювань, зокрема про-
вокувати онкогенез. З огляду на це виникає потреба проведення 
систематичних досліджень питної води, що надходить до спо-
живача, на наявність у ній мікроміцетів і їхніх токсинів.

На сьогодні розроблено простий і доступний метод виявлен-
ня мікроміцетів у водних середовищах [32], щодо виявлення мі-
котоксинів – нині відомий широкий спектр приладових методів 
їх визначення. Найбільш поширеними серед них є методики із 
використанням тонкошарової хроматографії (ТШХ, TLC), ви-
сокоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ, HPLC), методи, 
засновані на імунологічних реакціях, а також методи із застосу-
ванням різних біотестів [33, 34].

Отже, наявність мікроскопічних грибів у воді, що надходить 
до споживача, а також їхня здатність до токсиноутворення потре-
бують проведення систематичних досліджень проб води на наяв-
ність у ній мікроміцетів і їхніх токсинів. Наведені вище методи 
досліджень зразків води на наявність мікотоксинів є дорогими й 
часто малодоступними, а також вимагають висококваліфіковано-
го персоналу. У зв’язку з чим виникає необхідність у розробленні 
простого й доступного методу виявлення мікотоксинів у воді, за-
снованого на використанні чутливих тест-об єктів.
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Drinking water. Microscopic fungi. 
Mycotoxins (literature review)
Dmytro I. Zabolotnyi1, Adel V. Rudenko1,  
Vladyslav V. Honcharuk3, Mariia M. Saprykina3 , 
Olena S. Bolgova3

1O. S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology  
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Kyiv 02000, Ukraine
2Institute of Urology of the NAMSU,  
42 Acad. Vernadskyi Ave., Kyiv 03142, Ukraine
3Institute of Colloidal Chemistry and Water Chemistry 
named A. V. Dumanskyi NAS of Ukraine,  
9a V. Vynnychenko St., Kyiv 04053, Ukraine

We have analized available literature on the capability of micro-
scopic fungi (micromycetes) to exist and reproduce in the water 
(i.e. tap water) that is provided to consumers. The following mi-
cromycetes, most typically present in tap water, were identified, 
namely: Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Alternaria, Clad-
osporium and Candida. The average number of micromycetes 
ranges from 8 to 18 CFU/100 cm3, with yeast fungi dominantly 
present. Toxic substances (mycotoxins) that produce microscop-
ic fungi are described, as well as their effects on the human body. 
It is noted that most mycotoxins stimulate formation of excessive 
free radicals and oxidative stress, which leads to impaired func-
tion of the body’s antioxidant system, namely the production of 
a prooxidant enzyme in liver cells, immune organs and in the 
gastrointestinal tract. Therefore, , the presence of processes of 
apoptosis that lead to little sorption syndrome, immunosuppres-
sion. The potential water routes of mycotoxins into the human 
body have been identified. The ability of mycotoxins, which form 
micromycetes – most often found in tap water, to cause  cancer, 
have  been analyzed in detail, using available literature on the 
subject. Mainly the effect of aflatoxins, trichothecenes, ochratox-
ins and gliotoxins was examined. The presence of microscopic 
fungi in water supplied to the consumer, as well as their ability to 
form toxins necessitates systematic studies of water samples for 
the detection of micromycetes and the toxins present in it. And, 
finally, an important avenue for further research is outlined, 
which is to develop a simple and affordable method for the de-
tection of mycotoxins in the water, based on the use of a sensitive 
test objects. 
Key words: drinking water‚ micromycetes‚ mycotoxins‚ human 
health
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Питьевая вода. Микроскопические грибы. 
Микотоксины (обзор литературы)
Д. И. Заболотный1, В. В. Гончарук3,  
А. В. Руденко2, М. H. Сапрыкина3 ,  
Е. С. Болгова3
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Представлен обзор о микроскопических грибах (микромице-
тах), способных существовать и размножаться в водопроводной 
воде, поступающей ежедневно к потребителю. Проведен анализ 
данных литературы о наличии микроскопических грибов (ми-
кромицетов), которые способны существовать и размножаться 
в водопроводной воде, поступающей к потребителю. Выявле-
ны наиболее типичные роды микромицетов в воде, а именно: 
Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Alternaria, Cladosporium и 
Candida. Среднее количество микромицетов составляет от 8 до 
18 КОЕ/100 см3, при этом доминируют дрожжеподобные грибы. 
Описаны токсические вещества (микотоксины), которые проду-
цируют микроскопические грибы, а также показано их влияние 
на организм человека. Отмечено, что большинство микотоксинов 
стимулирует избыточное образование свободных радикалов 
и окислительный стресс, что приводит к нарушению функции 
антиоксидантной системы организма, а именно выработки про-
оксидатного фермента в клетках печени, иммунокомпетентных 
органах и в желудочно-кишечном тракте. В результате наблю-
даются процессы апоптоза, приводящие к синдрому малосор-
бции, иммуносупрессии. Определены потенциальные водные 
пути попадания микотоксинов в организм человека. Проведен 
детальный анализ данных литературы о способности микотокси-
нов, которые выделяют микромицет и чаще всего определяются 
в водопроводной воде, провоцировать онкозаболевания. А имен-
но: проанализировано действие афлатоксинов, трихотеценов, 
охратоксинов и глиотоксина. Наличие микроскопических грибов 
в воде, поступающей к потребителю, а также их способность к 
токсинообразованию вызывают необходимость проведения си-
стематических исследований проб воды на выявление в ней ми-
кромицетов и их токсинов. Определено направление дальнейших 
исследований с целью разработки простого и доступного метода 
определения микотоксинов в воде, основанное на использовании 
чувствительних тест-объектов.
Ключевые слова: питьевая вода, микромицеты, микотоксины, 
здоровье человека.
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