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Захворюваність на дифтерію та кашлюк відно-

ситься до першочергових проблем епідеміології та ін-

фектології. Незважаючи на проведення широкомасшта-

бної планової імунізації проти вказаних інфекцій в 

Україні та багатьох країнах світу, перспектива повної 

ліквідації, як кашлюку так і дифтерійної інфекції, на 

сьогодні залишається нездійсненною. Ефективний кон-

троль і управління епідемічним процесом можливі ли-

ше при здійсненні дієвого епідеміологічного нагляду, 

якій передбачає встановлення етіологічного значення 

збудника, його мінливості, здатності існувати в персис-

тентній та інфекційно-активній формі, що дає можли-

вість встановити циклічність, періодичність, сезонність 

активації епідпроцесу [1-3].  

В Україні інтенсивній ріст захворюваності на 

дифтерію спостерігався в 1991-1995 рр. (максимальні 

показники захворюваності склали 10,1 на 100 тис. насе-

лення). Поряд з ростом захворюваності, в Україні збі-

льшувалось і число бактерієносіїв токсигенних і неток-

сигенних штамів збудника. У 1995-97 рр. число носіїв 

збудника дифтерії в деяких областях досягало 29,3 на 

100 тис. населення, при цьому, найвищі показники від-

значалися серед дітей шкільного віку, а до кінця 90-х 

років число бактерієносіїв збільшилось також серед 

дорослих і підлітків [4-7].  

Впродовж 2000–2006 рр. середній рівень за-

хворюваності на дифтерію зменшився у 5 разів (з 0,74 

до 0,14 на 100 тис. населення), токсигенного носійства 

– в 6 разів (з 0,80 до 0,16 на 100 тис.). Рівень нетокси-

генного носійства був значно вищим порівняно з поши-

реністю токсигенного збудника дифтерії: у 2000 р. він 

становив 5,05 на 100 тис. населення і знизився за 

останні 7 років удвічі – до 2,46 на 100 тис. Однак, 

окремі області України значно відрізняються за рівнем 

циркуляції нетоксигенних збудників дифтерії. Напри-

клад, у 2000 р. в Чернігівській області не було виділено 

жодного нетоксигенного штаму коринебактерій дифте-

рії, а Харківська  область та м. Київ відрізнялись висо-

ким рівнем нетоксигенного носійства (11,22 та 10,99 на 

100 тис населення відповідно). Збереження епідемічно-

го потенціалу дифтерійної інфекції досі відбувається за 

рахунок поширеного носійства нетоксигенних форм 

збудника, які забезпечують стабільність виду 

Corynebacterium diphtheriae в екологічному балансі 

особливо серед дитячого населення, при цьому най-

більш ураженою групою є діти 7–14 років [8]. На думку 

О.В. Бухаріна, Ж.І. Возіанової, Ю.Л. Волянського не-

можливо нехтувати роллю бактерієносіїв в поширенні 

інфекції [9-14].  

Рівень захворюваності на кашлюк в нашій кра-

їні в останні десятиріччя коливається від 2,3 до 13,3 на 

100 тис. населення, крім того, щорічно спостерігається 

від 1 до 5 летальних випадків причиною яких визнають 

кашлюкову інфекцію. Відомо, що кашлюкова інфекція 

характеризується насамперед високим рівнем захворю-

ваності дітей молодшого віку, а також тяжким клініч-

ним перебігом хвороби у цій віковій групі. В Україні 

середньорічний показник захворюваності за останні 5 

років у віковій групі дітей від 0 до 2 років становив 64,7 

на 100 тис. населення цього контингенту та був у 2,8 

рази вищим, ніж показник захворюваності серед дітей 

віком 3–6 років, у 7,6 рази — ніж дітей 7–14 років, у 

18,5 рази — ніж всього населення. За даними різних 

дослідників, від 13 до 20% випадків затяжного кашлю 

пов’язані саме з інфікуванням Bordetella pertussis [15-

17]. 

Можливість ураження кашлюком зумовлена не 

тільки легким механізмом передачі та відсутністю іму-

нітету у не щеплених осіб, але й наявністю значної кі-

лькості невиявлених джерел інфекції, що існують у ви-

гляді випадків легких і стертих форм хвороби та безси-

мптомного носійства збудника інфекції серед населен-

ня більш старших вікових груп [15-17]. 

Реалізація епідемічного процесу інфекції на тлі 

вакцинопрофілактики відбувається переважно у вигляді 

бактерієносійства, рівень якого може суттєво змінюва-

тись [18-25]. Відомо, що бактерієносійство є формою 

інфекційного процесу, перебіг якого визначається хара-

ктером взаємовідносин макро- і мікроорганізму, та за-

лежить як від патогенності бактеріального агента, так і 

від захисних сил організму [2, 18-20]. Тому, слід при-

йняти до уваги, що активізація епідемічного процесу 

кашлюкової та дифтерійної інфекцій може бути обумо-

влена не тільки зниженням напруженості колективного 

імунітету, а в значній мірі й адаптаційною мінливістю 

збудників вищезазначених хвороб, що, вочевидь 

пов’язано, з процесами циркуляції патогенів серед вак-

цинованого населення [22, 23].  

Різна інтенсивність циркуляції штамів збудни-

ків пов’язана з періодичними формуваннями епідемічно 

значущих, тобто більш вірулентних та пристосованих 

до колонізації епітелію популяцій збудника [25, 26]. 

Передача патогенів від інфікованих до здоро-

вих осіб у значній мірі обумовлена здатністю бактерій 

проникати через природні бар’єри та протидіяти неспе-

цифічним факторам захисту організму людини [24-31]. 

Ключовим механізмом заселення є адгезія бактерій, у 

той час як інвазію мікробів у міжклітинні прошарки 

обумовлюють, насамперед, гіалуронідаза і нейрамініда-

за, а також антикомплементарні властивості бактерій 

[18, 27, 30-33]. 

 Ступінь активності прояву вказаних ознак обу-

мовлює в значній мірі епідемічну значущість цирку-

люючих штамів [33]. Складові патогенетичної дії бага-

тьох збудників інфекцій ще недостатньо вивчені, це 

вимагає подальших досліджень у даному напрямку.  



Annals of Mechnikov Institute, N 1, 2011 

www.imiamn.org.ua /journal.htm 

35 
Метою нашої роботи стало вивчення найбільш 

значущих з епідеміологічної точки зору біологічних 

властивостей циркулюючих та музейних штамів родів 

Corynebacterium та Bordetella. 

 

Матеріали та методи 

Об’єктом дослідження були дев’яносто вісім 

циркулюючих та чотирнадцять музейних штамів ток-

синоутворюючих коринебактерій: Corynebacterium 

diphtheriae gravis токсигенний (C.d.gravis tox+) - шіст-

десят штамів, Corynebacterium diphtheriae mitis токси-

генний (C.d.mitis tox+) – тридцять шість штамів, Cory-

nebacterium diphtheriae belfanti токсигенний 

(C.d.belfanti tox+) – одинадцять штамів, Corynebacte-

rium ulcerans токсигенний (C.ulcerans tox+) – п’ять 

штамів; одержаних із бактеріологічних лабораторій 

СЕС м. Харкова, а також музейні та вилучені від хво-

рих та здорових носіїв у період 2000-2003 рр. (м. Хар-

ків) штами мікробів Bordetella pertussis: п’ять штамів, 

виділених від хворих на кашлюк дітей та дітей, що були 

у контакті з хворими, та три музейні штами B.pertussis, 

що зберігались у ліофільному стані в музеї Інституту.  

Виділення коринебактерій проводили у відпо-

відності з Наказом №192 від 03.08.1999 р. МОЗ Украї-

ни. Ідентифікацію здійснювали за допомогою мікро-

тест-систем ММТ D (PLIVA-Lachema a.s., Чехія). 

Виділення та ідентифікацію бордетел проводи-

ли згідно наказу МОЗ України від 15.04.2005 № 169. 

Приготування суспензій мікроорганізмів із ви-

значеною концентрацією мікробних клітин проводили 

за допомогою електронного приладу Densi-La-Meter 

(PLIVA-Lachema a.s., Чехія) по шкалі McFarland згідно 

з інструкцією до приладу та інформаційним листом про 

нововведення в системі охорони здоров'я №163-2006 

―Стандартизація приготування мікробних суспензій‖, м. 

Київ. Синхронізацію культур проводили за допомогою 

дії низької температури [34]. 

Дослідження адгезивних властивостей об’єктів 

проводили за методикою вивчення адгезивного процесу 

у мікроорганізмів [35]. При оцінці адгезивних власти-

востей мікробів використовували такі критерії: серед-

ній показник адгезії (СПА), коефіцієнт адгезії (КА) та 

індекс адгезивності мікроорганізмів (ІАМ). Щодо кри-

теріїв оцінки адгезивних властивостей, то мікроорга-

нізм вважали неадгезивним при ІАМ ≤ 1,75; низькоад-

гезивним від 1,76 до 2,5; середньоадгезивним - від 2,51 

до 4,0; та високоадгезивним при ІАМ більш ніж 4,0 [36, 

37]. 

Гіалуронідазну активність виявляли за схемою 

McClean у модифікації Кур'яти Н.В., 2005 [37]. В якості 

субстрату використовували комерційний препарат гіа-

луронової кислоти (OXOID Ld, England) та визначали її 

робочу дозу [38, 39].  

Нейрамінідазну активність вивчали за допомо-

гою комерційних тест-систем NEIRAMINOtest (API 

bioMerieux, France). При визначенні ступеню активнос-

ті даного ензиму користувалися шкалою, згідно якої 

активність ферменту оцінювалась як низька при показ-

никах в межах 0–2,0 ммоль/мл, середня – 2,1-8,9 

ммоль/мл, висока – 9,0-16,0 ммоль/мл, дуже висока – 

16,1 ммоль/мл і вище [40]. 

Антикомплементарну активність штамів кори-

небактерій визначали за допомогою фотометричного 

методу [36, 41, 42]. В якості джерела комплементу ви-

користовували ліофілізовану сироватку морської свин-

ки (виробництва ВАТ ―Біолек‖, м. Харків). АКА вира-

жали в анти-С
'
Н50 одиницях.  

Визначення чутливості виділених культур бак-

терій до антибіотиків проводили за загальноприйнятим 

методом Kirby-Bauer з використанням готових комер-

ційних паперових дисків, імпрегнованих антибіотиками 

(НДЦФ, м. Санкт-Петербург, Росія) на середовищі Мю-

лера-Хінтона з додаванням 10% сироватки великої ро-

гатої худоби (для коринебактерій) та на казеїново-

вугільному агарі (КВА) – для мікробів кашлюка. Ре-

зультати дослідження інтерпретували у відповідності з 

методичними вказівками „Антибіотикограма: диско – 

дифузійний метод. Інтерпретація результатів‖ (Москва, 

1999), а також відповідно до рекомендацій NCCLS від 

1991р. і наказу МОЗ України № 167 [43]. Зменшення 

або зростання діаметру зони затримки росту штамів в 

порівнянні з контролем у межах 5-15% розцінювали як 

недостовірне (р>0,05). 

Статистична обробка даних здійснювалась у 

відповідності з правилами рядової і альтернативної ва-

ріаційної статистики як викладено у посібниках [44-47]. 

Достовірність розбіжностей визначали за допомогою 

крітерія t – Стьюдента, з обчисленням середньої вели-

чини M, середньоквадратичного відхилення S, серед-

ньої похибки величини m, значення достовірності р. 

Для аналізу одержаного матеріалу проводилось його 

групування за атрибутивними та варіаційними ознака-

ми. У результаті зведення матеріалу при підрахунках 

одиниць спостережень були отримані абсолютні числа, 

які виражали описові і кількісні ознаки.  

Для аналізу якісних ознак, що, в основному, 

були виражені у відсотках, застосовували непараметри-

чні методи статистики [44-47].  

Результати обробляли за допомогою персона-

льного комп'ютера із застосуванням комп'ютерних про-

грам Statistika-6, Microsoft Office Excel 2003. 

 

Результати та їх обговорення 
Здатність бактерій до адгезії є одним з факто-

рів, що забезпечують персистенцію мікроорганізмів в 

біологічних нішах хазяїна [31]. Адгезія не є суто меха-

нічною взаємодією з клітинами макроорганізму. Безпо-

середня взаємодія адгезинів з рецепторами клітин еука-

ріот призводить до активації систем, які передають си-

гнали в середину клітин макроорганізму.  

Дослідження адгезивних властивостей штамів 

коринебактерій показало, що циркулюючі культури 

проявляли високу здатність взаємодіяти з клітинами 

крові людини, тоді як музейні штами виявилися в цьо-

му відношенні менш активними та володіли переважно 

середньоадгезивними властивостями (рис. 1). 
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Рис. 1 - Розподіл штамів за активністю показників адгезії, (частка штамів, %) 

 

 Штами музейних культур в середньому мали 

СПА (2,69±0,16), КА (74,3±0,78)% і ІАМ (3,41±0,17). 

Причому найнижчі критерії за СПА й ІАМ були харак-

териними для штамів C.d.mitis tox+, а за КА – для 

C.ulcerans tox+ (табл. 1).  

 

 

Таблиця 1 - Показники адгезії музейних штамів коринебактерій 

Назва 

штаму 

Показники адгезії (M±m) 

СПА КА 

(%) 

ІАМ 

 

C.d.gravis tox+ (2,98±0,14) (78,2±0,87) (3,81±0,16) 

C.d.mitis tox+ (2,54±0,16) (74,8±0,68) (3,39±0,17) 

C.d.belfanti tox+ (2,58±0,14) (75,4±0,72) (3,42±0,16) 

C.ulcerans tox+ (2,66±0,18) (68,8±0,88) (3,86±0,18) 

 

Культури циркулюючих коринебактерій воло-

діли більш вираженою адгезивною активністю порівня-

но з музейними штамами. Показник СПА для вказаних 

штамів у середньому складав (4,51±0,16), КА – 

(85,37±0,88)% ІАМ (5,27±0,15) (табл. 2). 

 

Таблиця 2 - Показники адгезії циркулюючих штамів коринебактерій 

Назва 

штаму 

Показники адгезії (M±m) 

СПА 

 

КА 

(%) 

ІАМ 

 

C.d.gravis tox+ (4,64±0,15) (85,6±0,81) (5,42±0,18) 

C.d.mitis tox+ (4,34±0,18) (85,2±0,92) (5,09±0,12) 

C.d.belfanti tox+ (4,26±0,12) (84,8±0,83) (5,02±0,18) 

C.ulcerans tox+ (4,78±0,18) (85,9±0,94) (5,56±0,13) 
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Незважаючи на розбіжності в адгезивній акти-

вності музейних та циркулюючих штамами, всі дослі-

джені культури коринебактерій мали досить велику 

здатність до адгезії. 

Показники адгезивної активності збудників 

кашлюкової інфекції були вищими у порівнянні з цими 

ж показниками у дифтерійних мікробів. Так, середні 

величини СПА й ІАМ, визначені у штамів B.pertussis 

перевищували такі ж у коринебактерій в 2 рази (рис. 

2.). 
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Рис. 2. Середній показник адгезії (СПА) та індекс адгезивності мікроорганізмів (ІАМ) у збудників кашлюку та 

дифтерії. 

При цьому КА контрольних штамів збудників 

дифтерії та кашлюку майже не відрізнялись (рис. 3). 
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Рис. 3. Коефіцієнт участі еритроцитів в адгезивному процесі (КА) бордетел і коринебактерій  

 

Відомо, що стійка адгезія і колонізація можливі 

тільки тоді, коли мікроби можуть по-перше. протистоя-

ти біоцидним та біостатичним факторам, одним з яких є 

комплемент, а, по-друге, продукувати ферменти, на-

самперед, гіалуронідазу та нейрамінідазу, що сприяють 

активній інвазії патогенів. [14, 18-20, 27, 30].  

У результаті проведених досліджень встанов-

лено, що всі циркулюючі штами коринебактерій воло-

діли антикомплементарною активністю. Найнижчу ан-

тикомплементарну активність мали штами C.ulcerans 
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tox+, тоді як у штамів C.d.gravis tox+ зазначена актив-

ність була в 1,1-1,4 рази вищою, ніж у інших штамів 

досліджених коринебактерій (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Антикомплементарна активність штамів токсиноутворюючих коринебактерій. 

 

Експериментально визначено, що всі дослідже-

ні штами токсиноутворюючих коринебактерій проду-

кували фермент нейрамінідазу, але з різним ступенем 

активності. Причому всі музейні штами мали низьку 

активність цього ферменту, а циркулюючі культури – 

від середньої до дуже високої, залежно від біоавріанту 

(рис 5).  
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Рис. 5. Розподіл циркулюючих штамів за ступенем активності нейрамінідази, (частка штамів, %). 

 

При вивченні гіалуронідазної активності було 

встановлено, що найбільш високу активність проявляли 

циркулюючі штами C.d.gravis tox+ - 0,47-0,49 ум. од. У 

штамів C.d.mitis tox+ і C.d.belfanti tox+ гіалуронідазна 

активність склала 0,3-0,33 ум. од. та 0,24-0,27 ум. од. 

відповідно. Найнижчою гіалуронідазною активністю 

володіли штами C.ulcerans tox+ - 0,16-0,19 ум. од. Та-

ким чином визначено, що активність циркулюючих 

штамів C.d.gravis tox+ була в 1,5-2,7 разів вищою у по-

рівнянні з іншими біоваріантами токсиноутворюючих 

коринебактерій (рис. 6). 
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Рис. 6. Гіалуронідазна активність циркулюючих штамів токсиноутворюючих коринебактерій. 

 

Наявність серед циркулюючих збудників інфе-

кційних захворювань штамів стійких до антибактеріа-

льних препаратів є наслідком важливих еволюційних 

процесів, які постійно протікають серед прокаріот. Ві-

домо, що антибіотики впливають на адгезивну актив-

ність мікроорганізмів, і, таким чином, пригнічують 

процес колонізації та розвиток інфекції. Соціальне та 

економічне значення феномену резистентності 

визначається в зниженні ефективності санації 

бактерієносіїв, збільшенню строків госпіталізації хво-

рих та необхідністю постійної розробки нових 

протимікробних засобів. Незважаючи на значні успіхи, 

досягнуті в галузі розробки нових антибактеріальних 

препаратів, поява штамів, резистентних до 

антибіотиків, є звичайним явищем [27, 30]. Тому визна-

чення чутливості до протимікробних засобів, як цирку-

люючих штамів, так і у порівнянні з музейними куль-

турами, є вельми важливим епідеміологічним аспектом. 

Штами коринебактерій, що вивчались, мали 

неоднакову чутливість до всіх взятих у досліди проти-

мікробних препаратів (амоксоцилін, цефазолін, цефота-

ксим, цефепім, іміпенем, ванкоміцин, гентаміцин, док-

сіциклін, еритроміцин). Циркулюючі коринебактерії, в 

основному, були чутливими до всіх протимікробних 

засобів, крім цефотаксиму (з 52 штамів коринебактерій 

- 47 були резистентними до дії цього антибіотика). Усі 

ж музейні штами коринебактерій, порівняно з цирку-

люючими, були стійко нечутливими до більшості анти-

бактеріальних засобів (цефотаксим, цефепім, іміпенем, 

ванкоміцин, гентаміцин, доксіциклін, еритроміцин). 

Вивчення спектру антибіотикочутливості шта-

мів B.pertussis показало, що діаметри зон затримки рос-

ту становили (12,0±1,1) мм – для цефалексіну, 

(15,0±1,3) мм – для цефтріаксону, (10,0±0,9) мм – для 

цефотаксиму та (29,0±1,6) мм – для еритроміцину. Дос-

ліджені штами B.pertussis були резистентні до антибіо-

тиків пеніцилінового ряду (бензілпеніциліну та ампіци-

ліну) та високочутливі до фторхінолонів, таких, як но-

рфлоксацин, ципробай, заноцин (діаметр зон затримки 

росту становив, в середньому, (20,0±1,7) мм, (23,0±1,9) 

мм та (18,0±1,1) мм відповідно). 

Таким чином, існування ендемічних штамів 

збудників дифтерії та кашлюку зумовлює необхідність 

здійснення постійного регіонального моніторингу за 

популяцією даних збудників, оскільки спостереження 

за рівнем циркуляції штамів родів Corynebacterium та 

Bordetella з епідеміологічно значущими властивостями 

серед населення є важливою складовою епідеміологіч-

ного нагляду за дифтерійною та кашлюковою інфекці-

ями, яке повинно здійснюватись незалежно від напру-

женості епідемічного процесу. 

 

Висновки 

1. Визначено, що досліджені штами коринебактерій та 

бордетел володіли здатністю взаємодіяти з поверхнею 

еукаріотичних клітин. При цьому показники адгезивної 

активності збудників кашлюкової інфекції були в два 

рази вищими за відповідні показники у дифтерійних 

мікробів.  

2. Аналіз адгезивних властивостей штамів коринебак-

терій указує, що циркулюючі культури володіли пере-

важно високою, а музейні – середньою адгезивною ак-

тивністю. 

3. Усім дослідженим штамам коринебактерій прита-

манна здатність до інактивації комплементу, продукції 

нейрамінідази та гіалуронідази.  

4. Найбільш високу антикомплементарну та гіалуроні-

дазну активність проявляли циркулюючі штами 

C.d.gravis tox+. 

5. Дуже високій ступінь активності нейрамінідази ма-

ли 62,5% циркулюючих штамів C.d.mitis tox+ та 25% - 

C.d.gravis tox+. 

6. Встановлено, що музейні штами збудників дифтерії 

були резистентними до більшості досліджених антиба-

ктеріальних засобів (цефотаксим, цефепім, іміпенем, 

ванкоміцин, гентаміцин, доксіциклін, еритроміцин), 

тоді як циркулюючі коринебактерії, в переважній біль-

шості випадків, були чутливими до всіх протимікроб-

них засобів, за виключенням цефотаксиму. 
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7. За результатами проведених досліджень штами 

B.pertussis виявилися резистентними до антибіотиків 

пеніцилінового ряду (бензілпеніциліну та ампіциліну) 

та високочутливими до фторхінолонів, таких, як норф-

локсацин, ципробай і заноцин. 
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БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦИРКУЛЮЮЧИХ І 

МУЗЕЙНИХ ШТАМІВ ЗБУДНИКІВ ДИФТЕРІЇ ТА 

КАШЛЮКУ 

Калініченко С.В., Колоколова О.Б., Рижкова Т.А., 

Большакова Г.М., Калініченко О.О., Соломка О.О., 

Пульнєва О.М., Піддубна Т.Л., Кадерова А.Г., Соко-

лов А.В., Касьяненко Т.М., Котеньова Т.О. 

Робота містить дані експериментальних досліджень 

найбільш значущих, з епідеміологічної точки зору, біо-

логічних властивостей циркулюючих та музейних шта-

мів родів Corynebacterium та Bordetella. Для всіх дослі-

джених представників вищезазначених патогенів хара-

ктерна здатність до взаємодії з еукаріотичними кліти-

нами. У збудників кашлюкової інфекції показники ад-

гезивної активності були в два рази вищими за відпові-

дні показники у дифтерійних мікробів. Усі досліджені 

коринебактерії різною мірою, залежно від біоваріанту, 

володіли здатністю до інактивації комплементу, проду-

кції нейрамінідази та гіалуронідази. При визначенні 

чутливості до протимікробних препаратів зазначено 

резистентність музейних культур збудників дифтерії, 

порівняно з циркулюючими, до більшості досліджених 

антибактеріальних засобів. Штами B.pertussis були ре-

зистентними до антибіотиків пеніцилінового ряду та 

чутливими до фторхінолонів. 

Ключові слова: Corynebacterium diphtheriae, Bordetella 

pertussis, адгезия, антикомплементарна активність, гіа-

луронідазна активність, нейрамінідаза, антибіотикочут-

ливість. 
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Пульнева О.Н., Поддубная Т.Л., Кадерова А.Г., Со-

колов А.В., Касьяненко Т.Н., Котенѐва Т.А. 

Работа содержит данные экспериментальных исследо-

ваний наиболее значащих, с точки зрения эпидемиоло-

гии, биологических свойств циркулирующих и музей-

ных штаммов родов Corynebacterium и Bordetella. 

Установлено, что все взятые в исследование штаммы 

владели способностью взаимодействовать с эукариоти-

ческими клетками. Причем, у возбудителей коклюша 

показатели адгезивной активности были в два раза вы-

ше, по сравнению с такими же показателями у дифте-

рийных микробов. Все исследованные культуры токси-

нообразующих коринебактерий обладали способностью 

вырабатывать нейроминидазу и гиалуронидазу, инакти-

вировать комплемент. Однако, степень активности ука-

занных патогенных свойств зависела от биоварианта 

Corynebacterium. При исследовании чувствительности к 

противомикробным препаратам установлено, что цир-

кулирующие штаммы токсинообразующих коринебак-

терий были более чувствительны к антибиотикам, в 

сравнении с музейными культурами. Штаммы 

B.pertussis обладали резистентностью к антибиотикам 

пенициллинового ряда и чувствительностью к фторхи-

нолонам. 

Ключевые слова: Corynebacterium diphtheriae, Bordetel-

la pertussis, адгезия, антикомплементарная активность, 

гиалуронидазная активность, нейроминидаза, антибио-

тикочувствительность. 
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THE BIOLOGICAL PROPERTIES OF CIRCULAT-

ING AND MUSEUM STRAINS OF DIPHTHERIA 

AND PERTUSSIS CAUSATIVE AGENTS 

Kalinichenko S.V., Kolokolova O.B., Ryzhkova T.A., 

Bolshakova G.M., Kalinichenko E.O., Solomka E.A., 

Pulneva O.N., Poddubnaya T.L., Kaderova A. G., Soko-

lov A.V., Kasyanenko T.N., Koteneva T.A. 

The article contains results of experimental studies of the 

most significant, in terms of epidemiology, biological prop-

erties of Corynebacterium and Bordetella circulating and 

museum strains. It was established that all researched 

strains showed ability to interact with eukaryotic cells. 

Moreover, adhesive activity rates of pertussis causative 

agents were two times higher compared with the same pa-

rameters in diphtheria bacteria. All studied cultures of tox-

igenic corynebacteria were able to produce neuraminidase 

and hyaluronidase, to inactivate complement. However, 

these pathogenic properties rates depended on Corynebac-

terium biovariant. In the study of bacteria sensitivity to an-

timicrobials it was found that toxigenic corynebacteria cir-

culating strains were more sensitive to antibiotics, in com-

parison with museum cultures. B.pertussis strains showed 

resistance to the penicillins and susceptibility to fluoroqui-

nolones.  

Key words: Corynebacterium diphtheriae, Bordetella per-

tussis, adhesion, anticomplementary activity, hyaluronidase 

activity neuraminidase, antibiotic susceptibility. 

 


