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ВЗАЄМОДІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ 

 

У роботі висвітлено особливості та механізми міжмікробної взаємодії, їх різноманіття. Визначено роль 

системи Quorum sensing та вторинних метаболітів у координації взаємодії мікроорганізмів. Здійснено оцінку 

значення взаємодії мікроорганізмів для успішного створення і підтримки мікробної популяції, значення 

мікробних спільнот для навколишнього середовища і людини. 
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Постановка проблеми. Протягом багатьох 

років бактерії розглядалися переважно як авто-

номні одноклітинні організми з невеликим 

потенціалом для колективної поведінки. 

Проте, зараз зростає розуміння, що бактеріа-

льні клітини насправді, дуже комунікабельні 

[19]. Тому виникає необхідність переходу від 

традиційного уявлення про бактерій як строго 

одноклітинних організмів до визначення 

мікробних спільнот як цілісних структур, що 

регулюють свої поведінкові реакції залежно 

від зміни умов існування [5].  

Мікроорганізми рідко зустрічаються у 

вигляді популяцій окремих видів, проте 

спостерігаються у багатьох господарів/ середо-

вищах. Отже, існує велика різноманітність 

типів мікробних взаємодій. Взаємодії бактерія-

бактерія, бактерія-гриб, гриб-рослина/тварина, 

бактерія-рослина/тварина і бактерія-гриб-рос-

лина/тварина, в тому числі паразитична і муту-

алістична взаємодії включають безліч меха-

нізмів, які активно досліджуються вже трива-

лий час, що дозволяє розробляти стратегії 

управління цими взаємодіями. [11, 15]. 

 Так, дослідження в різних середовищах 

існування показали, що мікробні взаємодії є 

невід'ємною частиною адаптації популяцій в 

навколишніх середовищах, таких, як: ґрунт, 

тварини і рослини, в тому числі і гриби або 

найпростіші. Багато років ко-еволюція 

призводить до адаптації і спеціалізації різних 

видів і призводить до появи великої 

різноманітності взаємин, які можуть сприяти 

різним типам співіснування, таким як 

мутуалістичні і ендосимбіотичні взаємини, 

конкурентні, антагоністичні, патогенні і 

паразитичні взаємовідносини [15] 

Великої уваги заслуговують дослідження з 

мікробних взаємодій в галузі охорони здоров'я 

людини. Мікробні взаємодії мають вирішальне 

значення для успішного встановлення і підтри-

мання колонізації та інфекції. Крім того, істот-

ну роль також відіграють протимікробні засо-

би захисту господаря і фактори навколишньо-

го середовища. Комунікація між мікроорганіз-

мами дозволяє популяції колективно регулю-

вати експресію генів у відповідь на сигнали 

господаря і навколишнього середовища, які 

продукуються тим же видом або навіть різни-

ми видами мікроорганізмів, що дозволяє досяг-

ти «успішних» патогенних результатів, яких 

неможливо досягти окремим клітинам [14]. 

Отже, знання механізмів, що беруть участь 

в мікробних взаємодіях може бути мішенню 

для розробки специфічних агентів, які можуть 

запобігти або порушити зв'язок мікроорганіз-

мів під час інфекції і, діятимуть на зменшення 

факторів патогенності збудника, для отриман-

ня принципово нових підходів лікування та 

діагностики інфекційних захворювань [14]. 

Аналіз досліджень та публікацій.  Серед 

вітчизняних науковців, які досліджували  кому-

нікацію бактерій та Quorum sensing  — Хмєль 

А.М., Бєлік А.С., Зайцева Ю.В., Данилова Н.Н.  
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Є.С. Воробєй, О.С.  Воронкова, А.І. Вінніков 

описують значущість системи Quorum sensing 

при формування полівидових угруповань. 

Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Сірокваша 

О.А., Вінніков А.І приділяють особливу увагу 

питанням формування біоплівки як особливої 

форми організації бактерій та її ролі в 

інфекційних процесах.  

У роботах Шуб Г.М. підкреслюються особ-

ливості метаболічних процесів та пов’яних з 

ними вірулентних властивостей бактерій при 

їх існуванні у певних мікробних спільнотах. 

Багато дослідників висловлюють думку що 

мікробні взаємодії є невід'ємною частиною 

адаптації популяцій в навколишніх середови-

щах, для забезпечення найбільш ефективного 

використання ресурсів (Michael E Hibbing, 

Clay Fuqua, Matthew R Parsek, Paul Williams, 

Klaus Winzer, Weng C. Chan, Miguel Ca´mara, 

Yung H. Li, Tian X Лысак В. В., Шуб Г. М. 

Постановка завдання. Метою статті є 

вивчення та аналіз літературних джерел щодо 

взаємовідносин мікроорганізмів, їх різновидів, 

особливостей й механізмів їх взаємодії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Дослідження в області міжвидових конкурент-

них стратегій показали, що існують різні 

механізми, за допомогою яких бактеріальні ви-

ди можуть співіснувати або домінувати над 

іншими організмами, конкуруючи за той же 

пул ресурсів. 

Більшість випадків взаємодії між двома 

мікроорганізмами відбувається за рахунок 

передачі певних сигналів. Звичайно такі 

сигнали поділяються на дві групи: відомі мета-

боліти (такі як пептидоглікан, антибіотики), 

які спричиняють несподівані відповідні реакції 

з боку інших видів мікроорганізмів, а також 

нові вторинні метаболіти. [9] 

Екологічна роль сполук, які в даний час 

визначаються як протимікробні препарати, 

тривалий час була предметом суперечок. Після 

вивчення транскрипційної відповіді чутливих 

бактерій до субінгібуючих концентрацій 

антибактеріальних препаратів, деякі дослідни-

ки запропонували, що функцією цих молекул в 

природі є дія в якості сигнальних молекул 

усередині і між видами. Оскільки визначення 

сигналювання (обміну сигналами) є надто 

точним, щоб включити більшість протимікроб-

них препаратів та інших вторинних 

метаболітів, то ці молекули можуть діяти як 

вектори або хімічні оператори, а також 

виконувати інші функції, такі як зміни 

центральних метаболічних шляхів, сприяння 

здобуванню поживних речовин або участь у 

регуляції різноманітних шляхів розвитку. На-

приклад, різноманітні дрібні молекули, що 

викликають витік калію з клітини (деякі з яких 

є протимікробними), також стимулюють фор-

мування біоплівки В. subtilis шляхом активації 

компонентів позаклітинного матриксу. Анало-

гічним чином відбувається вплив редокс-

активних протимікробних молекул, включаю-

чи феназинове похідне – піоцианін, який 

виробляється клітинами P. aeruginosa [9]. 

Процес інформаційного обміну бактеріаль-

них клітин між собою отримав назву «quorum 

sensing» (QS) – «почуття кворуму». Загальний 

термін «почуття кворуму» був прийнятий для 

опису механізмів зв’язку бактеріальних клітин, 

які координують експресію генів, зазвичай, 

при досягненні високої щільності клітин у по-

пуляції. Феномен регулювання був виявлений 

при вивченні біолюмінесценції у морської бак-

терії Vibrio fischeri. Довгий час вважалося, що 

QS використовується тільки цією бактерією і 

тільки для регуляції процесу біолюмінесценції. 

Однак з’ясувалося, що QS регулювання широ-

ко поширене серед різних грамнегативних і 

грампозитивних бактерій, і на даний час 

виявлено більш ніж у 50 видів бактерій [5]. 

Системи типу QS відіграють ключову роль 

у багатьох процесах бактеріальної клітини і 

функціонують як глобальні фактори регуляції. 

Прикладами процесів, що протікають лише 

при досить високій щільності клітинної 

популяції, служать наступні явища: 

- споруляція у бацил і актиноміцетів;  

- стимуляція росту у стрептококів і ряду 

інших мікроорганізмів;  

- кон'югація з перенесенням плазмід у 

Enterococcus faecalis і споріднених видів, а 

також у бактерій роду Agrobacterium;   

- синтез экзоферментів та інших факторів 

вірулентності у фітопатогенів (Erwinia 

carotovora, E. hyacinthii та ін.) та патогенів 

тварин (Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus);  

- утворення антибіотиків представниками 

роду Streptomyces;  

- формування біоплівок Р. aeruginosa та 

іншими мікроорганізмами [5] 

Мікроорганізми в біоплівці демонструють 

зміну фенотипу, що виражається зміною 

параметрів зростання та експресії специфічних 

генів [2] Можна також виявити, що 

бактеріальні клітини фізично взаємодіють 

один з одним і підтримують "близькі" 

відносини [4, 20]. 

https://www.pubfacts.com/author/Michael+E+Hibbing
https://www.pubfacts.com/author/Clay+Fuqua
https://www.pubfacts.com/author/Matthew+R+Parsek
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Але, навіть без фізичного контакту, бак-

терії, що живуть в одному суспільстві, швидше 

за все виділяють невеликі позаклітинні 

молекули для взаємодії один з одним [20]. 

Формування, ріст, міграція планктонних 

форм клітин для колонізації в біоплівках 

регулюються на рівні популяції за допомогою 

механізмів міжклітинної комунікації [1]. 

Дослідження виявили, що при переході 

бактерій від планктонного фенотипу до 

формування біоплівки, процеси їх біосинтезу 

радикально змінюються. Клітини починають 

синтезувати полімери, що захищають їх і 

пов’язують між собою та підлеглою 

поверхнею. Крім того, клітини (навіть різних 

видів) обмінюються між собою інформацією за 

допомогою феромонів і інших сигнальних 

молекул. Скоординована активність спільноти 

мікробів робить біоплівки майже не вразли-

вими для факторів захисту макроорганізму, що 

підвищує інтерес дослідників у медичних 

напрямках та охороні здоров’я [3]. 

Добре описані QS-молекули аутоіндукто-

ри, які визначають здатність мікробів ротової 

порожнини (Actinomyces naeslundii та 

Streptococcus oral) утворювати двовидову біо-

плівку в експериментальних умовах аналогічно 

їхньому природному середовищу. Тільки дуже 

низькі концентрації аутоіндукторів були опти-

мальними для утворення біоплівки, що свідчить 

про точність, з якою організми сприймають сиг-

нали, і що в природному середовищі концент-

рації молекул, які опосередковують взаємодію, 

можуть бути значно нижчими, ніж в типових 

умовах лабораторного культивування [16]. 

Дослідження системи споріднених сигналів 

у різних організмів показали біологічно 

значиме перехресне «спілкування». Зокрема, 

внутрішньовидові сигнальні молекули 

невеликих розмірів можуть модулювати 

розвиток мікроорганізмів різних видів [13].  

Сесквітерпен (фарнезол) є внутрішньо-

видовим сигналом для С. albicans, який галь-

мує філаментацію і дифундуючий сигнальний 

фактор (ДСФ) Xanthomonas campestris (цис-11-

метил-2-додеканову (лауринову) кислоту), яка 

контролює утворення біоплівки та потенціал 

вірулентності. ДСФ також може виступати в 

якості сигналу міжвидової взаємодії, імітуючи 

дію фарнезола на С. albicans. Нова сигнальна 

молекула Burkholderia cenocepacia, цис-2-

додеканова кислота, відновлює біоплівку дефі-

цитних за ним мутантів і гальмує ріст гіфів С. 

albicans, як в чистій, так й в полікультурі. 

Таким чином, цис-2-додеканова кислота діє 

аналогічно ДСФ щодо X. campestris, і так само 

як ДСФ і фарнезол через інгібування 

формуван-ня гіфів в С. albicans; однак, 

фарнезол не є ефективним для стимулювання 

ДСФ-контролюючих генів у X. campestris [18]. 

Фарнезол змінює активність транскрип-

ційного регулятора P. aeruginosa коли застосо-

вується як очищена сполука, або в ко-культурі 

з С. albicans, знижуючи виробництво вторин-

них метаболітів піоцианіну і зменшуючи 

роїння [6]. Враховуючи здатність фарнезола і 

ДСФ бути посередником перехресного 

спілкування між грибами та бактеріями, 

виникає питання, чи буде ДСФ також впливати 

на клітини P. aeruginosa. ДСФ  

Stenotrophomonas maltophilia дійсно впливає на 

P. aeruginosa, стимулюючи розвиток нитчастої 

біоплівки та підвищення її опірності до 

антибіотику поліміксину [17]. У P. aeruginosa 

була виявлена чутлива кіназа, яка опосередко-

вує цю реакцію, і має гомологи у багатьох 

псевдомонад, що дає підстави припускати, що 

міжвидовий зв'язок між псевдомонадами і 

ксантомонадами може бути загальним.  

Таким чином, хоча і ДСФ, і фарнезол 

впливали на С. albicans подібним чином, вони 

можуть працювати в паралельних сигнальних 

шляхах у P. аеrиgiпоѕа. ДСФ запускає різні не-

гативні ефекти у двох споріднених Xanthomonas 

spp. та в гомологічних двокомпо-нентних систе-

мах з X. campestris and Xylella fastidiosa приво-

дячи до різного регулювання вірулентності, що 

є прикладом різноманіття ефектів [12].  

Інше дослідження показує, що P. aeruginosa 

продукує нововиявлені жирні кислоти, цис-2-

деценову кислоту, яка структурно споріднена з 

ДСФ. Цис-2-деценова кислота здатна повністю 

диспергувати біоплівки різних мікроорганізмів 

(не тільки клітин P. aeruginosa, а також E. coli, 

Streptococcus pyogenes, B. subtilis, C. albicans та 

ін.), а також запобігати початковому форму-

ванню біоплівок. Ці результати показують, що 

між спорідненими системами сигналювання 

може відбутися перехресне «спілкування» і 

відповідно, міжвидова комунікація [8]. 

Крім взаємодії «прокаріот—прокаріот» 

існують різноманітні варіанти систем «мікро-

організм-еукаріот». Вони включають цілий 

спектр можливих зв’язків: бактерія-гриб, гриб-

рослина/тварина(людина), бактерія-рослина/ 

тварина(людина) і бактерія-гриб-рослина/ тва-

рина. Кожна із цих взаємодій заслуговує на 

окрему увагу і ґрунтовне дослідження. Найбі-

льш відомим варіантом такого зв’язку є мікро-

біота людини, яке має велике значення для 
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захисту господаря від багатьох захворювань, 

спричинених патогенними мікроорганізмами 

або фізіологічними порушеннями; моделює 

імунну систему, фізіологічні та морфологічні 

аспекти макроорганізму [7]. 

Висновки і перспективи подальших 

досліджень. Висока здатність бактеріальних 

популяцій координувати свою поведінку за 

допомогою клітинної спілкування наразі є 

чітко встановленим явищем. Існує значна 

кількість опублікованих робіт, що визначають 

молекулярні механізми, за допомогою яких 

бактеріальні клітини «спілкуються». Однак, 

більшість бактеріальних видів не живуть в 

ізоляції тому, не дивно, що сигнальні молекули 

Quorum sensing впливають як на інші мікроби 

так і  вищі організми (рослини і тварини).  

Активне вивчення усіх можливих форм, 

видів взаємодій мікроорганізмів (як між 

собою, так і з еукаріотами),  дослідження 

механізмів цих зв’язків, їх поширеність та 

особливості, відкривають широкі можливості 

для пошуку принципово нових підходів (та 

вдосконалення вже існуючих методів) у 

діагностиці бакте-ріальних захворювань та їх 

лікуванні, створенні нових препаратів; для 

вирішення екологічних проблем, потреб 

промисловості та ін. 
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Савицкая Е. А., Тягнырядно Л. Ю. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ 

В работе освещены особенности и механизмы межмикробного взаимодействия, их многообразие. Определена 

роль системы Quorum sensing и вторичных метаболитов в координации взаимодействия микроорганизмов. 

Осуществлена оценка значения взаимодействия микроорганизмов для успешного создания и поддержания 

микробной популяции, значение микробных сообществ для окружающей среды и человека. 

Ключевые слова: взаимодействие микроорганизмов, Quorum sensing, микробные сообщества, аутоиндуктори, 

биопленка. 

 

Savitska K. O., Tiagniriadno L. Y. 

THE INTERACTION OF MICROORGANISMS  
The work highlighted the characteristics and mechanisms of intermicrobial interactions and they ndiversity. The role of 

Quorum sensing system and secondary metabolites in the coordination of microorganisms interaction was determined.  

The role of microbial interaction for successful creation and maintenance of the microbial population and importance 

of such communities for environment and for human was evaluated.  

Keywords: interaction of microorganisms, Quorum sensing, microbial communities, autoinducer, biofilm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


