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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ ШТАМІВ, ВИДІЛЕНИХ З 

ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ, З ДЕЯКИМИ УМОВНО-

ПАТОГЕННИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ 
 

Метою роботи було дослідження форми взаємодії штамів Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus sporogenes та Bacillus clausii, 

виділених із пробіотичних препаратів, з умовно-патогенними мікроорганізмами – Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida 

albicans. Для визначення форми взаємодії досліджуваних мікроорганізмів використовували метод крапель за модифікацією Н. А. 

Глушанової та метод лунок в щільному поживному середовищі. Досліджувані штами мікроорганізмів за прямої взаємодії мають 

різні форми співіснування: антагонізм, нейтралізм та мутуалізм. З часом форма взаємного впливу може змінюватися: антагонізм 

змінюється на нейтралізм, а нейтралізм – на мутуалістичні відносини. Найбільш вираженою протимікробною активністю, яка 

опосередкована продукцією біологічно активних речовин, характеризувались пробіотичні препарати, в основі яких є Lactobacillus 

spp., зокрема L. acidophilus щодо всіх досліджуваних тест-мікроорганізмів. 
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Мікробіота організму людини бере активну 

участь у її життєдіяльності: з одного боку, вона 

сприяє реалізації механізмів неспецифічного й 

специфічного імунитету, з іншого – задіяна в 

ініціації інфекційно-запальних процесів різної 

локалізації [3]. Також, серед функцій мікробі-

оти оргaнізму людини можнa виділити колоні-

зaційну резистентність, детоксикaційну, синте-

тичну тa трaвну.  

Дослідження нормальної мікробіоти організ-

му людини в даний час знаходиться в центрі 

уваги мікробіологів. Це пов’язано з тим, що на 

тлі урбанізації людського суспільства і зростаю-

чих екологічних проблем, в еру антибіотиків і в 

умовах дії інших факторів, які впливають на імун-

ний статус макроорганізму, відбуваються значні 

зміни в еволюційно сформованих мікробіоце-

нозах людського організму [1, 6]. Найбільш 

поширеним методом запобігання порушень 

цілісності мікробіому на сьогоднішній день є 

використання пробіотичних препаратів. Однак 

питання підбору пробіотичних препаратів є 

одним із проблемних питань сьогодення [7, 10].  

Метою роботи було дослідження форми вза-

ємодії штамів Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus sporogenes та Bacillus clausii, виді-

лених із пробіотичних препаратів, з деякими 

умовно-патогенними мікроорганізмами. 

Дослідження було проведено з використан-

ням мікроорганізмів Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus sporogenes та Bacillus clausii, виді-

лених відповідно з пробіотичних препаратів 

«Гінофлор» (Medinova AG, Швейцарія), «Лак-

товіт Форте» (Mepro Pharmaceuticals Private 

Limited, Велика Британія) та «Ентерожерміна» 

(Санофі С. п. А., Італія) та штамів, отриманих з 

колекції мікроорганізмів кафедри мікробіоло-

гії, вірусології та біотехнології ОНУ імені І.І. 

Мечникова: Candida albicans ATCC 18804, 

Escherichia coli ATCC 25922, а також 

Staphylococcus aureus ATCC 25923.  

Попередньо штами лактобацил вирощували 

впродовж 24 год при температурі 37 оС на сере-

довищі De Man, Rogosa and Sharpe Аgar (МRS). 

Поживним середовищем для підготовки 24-

годинних культур B. clausii, C. albicans, E. coli 

та S. aureus слугував м'ясо-пептонний агар 

(МПА). Для отримання робочих суспензій 

культури змивали стерильним фізіологічним 

розчином та стандартизували до 1,5·108 

клітин/мл за стандартом МакФарланда. 

Для визначення прямої форми взаємодії за 

допомогою методу крапель за модифікацією Н. А. 

Глушанової в чашки Петрі в стерильних умовах 

заливали щільне поживне середовище МПА. 

Після застигання на його поверхню бактеріоло-

гічною петлею наносили добову культуру пробі-

отичного штаму, який було попередньо культиво-

вано у рідкому поживному середовищі MRS. Піс-

ля вбирання краплі, відступивши 1-2 мм від краю 

першої плями, наносили краплю добової дослід-

жуваної культури індикаторного штаму, вироще-

ного у рідкому поживному середовищі – м'ясо-

пептонному бульйоні. У накладеній частині відбу-

валося спільне культивування культур при темпе-

ратурі 37 оС впродовж 48 год. [2]. Результат експе-

рименту враховували візуально за наявності ознак 

пригнічення однієї культури іншою, зокрема 

відсутності росту однієї з культур.  

Для проведення досліду за допомогою мето-

ду лунок у щільному поживному середовищі на 

поверхню МПА наносили відповідні індика-
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торні мікроорганізми, формуючи суцільний 

газон. В шарі агаризованого середовища стери-

льним пробоєчним свердлом вирізали лунки 

діаметром 5-7 мм, в які вносили по 0,2 мл 

суспензії клітин пробіотичних штамів в експо-

ненціальній фазі росту (у рідкому поживному 

середовищі): МRS (у випадку лактобацил) або 

МПБ (для B. clausii). Чашки Петрі витримували 

в термостаті впродовж 7 діб при температурі 37 
оС, вимірюючи зону пригнічення росту тест-

штаму навколо лунки на другу та сьому добу. 

Відсутність росту мікроорганізмів, тобто 

величину діаметру зони затримки росту (у мм) 

розраховували як середнє арифметичне трьох 

вимірів випадково обраних проекцій. Результа-

ти оцінювали з округленням до цілого та інтер-

претували як: малоактивна (≤ 10 мм), середньо-

активна (11–14 мм) та високоактивна ( ≥ 15 мм) [5]. 

В роботі були визначені взаємовідносини 

мікроорганізмів під час існування у спільній еко-

логічній ніші, зокрема агаризованому поживно-

му середовищі. Затримку росту однієї з дослід-

жуваних культур, або ріст однієї культури на ін-

шій оцінювали як явище антагонізму, злиття ко-

лоній досліджуваних культур в зоні їх сумісного 

культивування оцінювали як відсутність антаго-

нізму, підсилення росту культур мікроорганізмів 

у зоні накладення крапель оцінювали як мутуалізм. 

Одночасне культивування мікроорганізмів на 

поверхні щільного середовища характеризувалось 

різними формами їх взаємодії: антагоністичною, 

нейтральною та мутуалістичною. При цьому з 

часом у деяких випадках відбувались досить 

помітні зміни у цьому процесі. Так, для E. coli та S. 

aureus нейтральна форма взаємодії з B. clausii за 48 

год від початку культивування змінилась на 

підсилення зростання мікроорганізмів у зоні 

накладення крапель, тобто мутуалістичні 

взаємовідносини, на сьому добу. Також, впродовж 

експерименту відбулась зміна антагоністичного 

впливу L. sporogenes на золотистий стафілокок на 

нейтральні взаємовідносини. 

Механізм позитивного впливу штамів пробі-

отичних мікроорганізмів, зокрема лактобацил, 

має багатофакторний характер та обумовлений 

продукцією молочної кислоти, летючих жир-

них кислот, бактеріоцинів та перекису водню, 

модифікацією імунної відповіді (індукція 

синтезу IgA та протизапальних цитокінів), 

продукцією біосурфактантів та колаген-

зв’язуючих білків, синтезом специфічних 

молекул, здатних знижувати вірулентність 

патогенів та рядом інших факторів [8, 9]. 

На відміну від попереднього дослідження 

визначення взаємного впливу мікроорганізмів 

використання методу лунок у агарі дозволяє 

більш детально охарактеризувати роль 

біологічно активних речовин у цьому процесі. 

Визначення форми взаємодії мікроорганіз-

мів за методом лунок у щільному середовищі 

проводилось кожні 24 год впродовж тижня: 

проте, найбільші зміни росту газону тест-

мікроорганізмів було зафіксовано на сьому 

добу порівняно з другою. 

Для штаму L. acidophilus рівень протимі-

кробної дії щодо використаних тест-мікроорга-

нізмів з часом зростав: в середньому діаметр зо-

ни затримки росту навколо лунки з пробіотич-

ною культурою збільшувався на 2-4 мм за 

відповідний період.  

Що стосується культури L. sporogenes, то 

щодо клітин E. coli та C. albicans пригнічуюча 

активність з часом ставала менш вираженою – 

зона затримки росту тест-мікроорганізмів зменшу-

валась на 25 – 35 %, відповідно. У випадку взаємо-

дії L. sporogenes зі S. aureus ступінь антагонізму 

зберігався. 

У ході досліду найменшу протимікробну 

активність було зафіксовано для B. clausii. При 

цьому впродовж другої-сьомої діб відбулось 

різке зменшення діаметру зони затримки росту 

всіх тест-культур. А у випадку газону  E. coli її 

повне зникнення. Така тенденція свідчить про 

відсутність бактерицидної дії з боку B. clausii 

на клітини кишкової палички. 

Таким чином, найбільш вираженою протимікроб-

ною активністю, яка опосередкована продук-

цією біологічно активних речовин, характери-

зувались пробіотичні препарати, в основі яких 

є Lactobacillus spp.  

Проте, для L. sporogenes рівень впливу зменшу-

вався з часом, що може свідчить про бактеріоста-

тичну дію екзометаболітів лактобацил.  

Відсутність ефективного пригнічення тест-

мікроорганізмів B. clausii може бути пов’язана 

з тим фактом, що зазвичай бацили пригнічують 

ріст культур за допомогою продукції антибі-

отичних речовин поліпептидної природи, які 

мають досить значну молекулярну масу (наприк-

лад, М граміцидину С дорівнює 1146) та харак-

теризуються зниженою здатністю до дифузії у 

щільне поживне середовище, яке було викорис-

тано у експерименті [4]. Також синтез анти-
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біотичних сполук у цієї групи мікроорганізмів 

у більшості випадків обумовлено процесом 

спороутворення, що також був відсутній у 

відповідних умовах дослідження. 

Таким чином, виявлено, що між досліджува-

ними пробіотичними штамами L. acidophilus, L. 

sporogenes, B. clausii та представниками умовно 

патогенних мікроорганізмів розвиваються ан-

тагоністичні, нейтральні та мутуалістичні вза-

ємовідносини. З часом форма взаємодії може 

змінюватися. Найбільш ефективний стійкий 

протимікробний вплив, що обумовлений про-

дукцією біологічно активних екзометаболітів, 

був характерний для L. acidophilus щодо всіх 

досліджуваних тест-мікроорганізмів, а саме 

штамів      E. coli ATCC 18804, S. aureus ATCC 

25922 та C. albicans ATCC 25923. 
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Сарова Н.А., Лазарь А.Д., Савицкая Е.А., Русакова М.Ю. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШТАММОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, С 

НЕКОТОРЫМИ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ 

Целью работы было изучение формы взаимодействия штаммов Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus sporogenes и Bacillus clausii, 

выделенных из пробиотических препаратов, с условно-патогенными микроорганизмами – Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Candida albicans. Для определения формы взаимодействия исследуемых микроорганизмов использовали метод капель в 

модификации Н.А. Глушановой и метод лунок в плотной питательной среде. Исследуемые штаммы микроорганизмов при прямом 

взаимодействии характеризовались разными формами сосуществования: антагонизм, нейтрализм и мутуализм. Со временем 

форма взаимного влияния может изменяться: антагонизм заменяется нейтрализмом, а нейтрализм – на мутуалистические 

отношения. Наиболее выраженной противомикробной активностью, опосредованной продукцией биологически активных 

веществ, характеризовались пробиотические препараты, в основе которых находится Lactobacillus spp., в частности L. 

acidophilus в отношении всех исследуемых тест-микроорганизмов. 
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THE INTERACTION CHARACTERISTICS OF THE OBTAINED PROBIOTIC STRAINS WITH SOME OPPORTUNISTIC 

MICROORGANISMS 

The aim of this work was to investigate the interaction form of Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus sporogenes and Bacillus clausii strains 

isolated from probiotics with opportunistic microorganisms - Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans. To determine the 

interaction forms of the studied microorganisms the droplet method modified by NA Glushanova and the well nutrient medium method were 

used. The studied strains of microorganisms, during direct interaction, have different forms of co-existence: antagonism, neutralism and 

mutualism. Over time, the form of mutual influence may changes: antagonism is replaced by neutralism and neutralism by mutualistic 

relations. The most noted antimicrobial activity, which is associated with the biologically active substance production, was characterized by 

Lactobacillus sp. based probiotics, in particular L. acidophilus towards all test microorganisms. 
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