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Первинною мішенню для ксенобіотиків є біоплівка слизових оболонок макроор-

ганізму, яка формується, в основному, за рахунок нормальної мікрофлори [1]. Мікроор-
ганізми відносяться до найважливішої складової екосистеми,  зміни яких мають зна-
чення для її характеристики. Будь-яка екологічна ніша макроорганізму характеризуєть-
ся певним якісним та кількісним складом мікробного пейзажу. Порушення цієї встано-
вленої рівноваги, що сформувалася в процесі еволюції, призводить до певних патологі-
чних станів, оскільки захисні функції нормофлори залежать не тільки від її антагоніс-
тичної дії на збудників інфекційних захворювань, але від активної стимуляції неспеци-
фічних механізмів резистентності людини, синтезом вітамінів, ферментів та інших біо-
логічно активних сполук [2-4]. Важкі металі, зокрема, мідь та кадмій в надлишку інгі-
бують розвиток мікробної клітини на різних рівнях її організації, а сполуки сірки здатні 
потенціювати їх негативний вплив [5-8]. 

Актуальність даних досліджень визначається недостатньою вивченістю особли-
востей мікроценозу товстого кишечнику при інтоксикації сумішшю важких металів із 
сполуками сірки, відсутністю адекватних методів нормалізації цих процесів.  

Метою досліджень було вивчення особливостей мікроценозу товстого кишечнику 
при інтоксикації важкими металами в комбінації із сполуками сірки та пошук адекват-
них методів нормалізації цих процесів.  

Розробку нових методів корекції мікроекологічних порушень на слизових товс-
того кишечнику проводили в експерименті на білих лабораторних щурах. Експеримен-
тальний дисбактеріоз товстого кишечнику у лабораторних тварин викликали шляхом 
хронічної пероральної затравки білих лабораторних щурів сумішшю важких металів 
(кадмію та міді) із сполуками сірки на протязі 30 днів. При виборі доз керувались ре-
зультатами вивчення реального співвідношення даних забруднювачів в оточуючому се-
редовищі в зоні впливу підприємств по видобутку вугілля. Двічі за період експеримен-
ту, на першу і тридцять першу добу, у тварин всіх груп було проведене бактеріологічне 
обстеження випорожнень по методиці розробленій в лабораторії гігієни та екологічної 
мікробіології НДІ антибіотиків [9]. При цьому визначали загальну кількість кишкових 
паличок, лактозонегативних кишкових паличок, загальну кількість умовно-патогенних 
ентеробактерій, стафілококів, ентерококів, лакто- та біфідобактерій і грибів роду 
Candida.  

В основу розробки нових методів корекції мікроекологічних порушень, які ви-
никають під впливом сумішей важких металів із сполуками сірки, було покладене ви-
користання біопротектора спіруліни, загальновживаних пробіотиків та бактеріофагів. 
Спіруліна володіє широким спектром дії і широко використовується в медицині. В лі-
тературних джерелах є дані про сорбційну та антиоксидантну дію спіруліни при надхо-
дженні в організм важких металів та її імуномодулюючі властивості при пригніченні 
імунної системи. Опубліковані попередні відомості про бактерицидну активність спі-
руліни, її здатність посилювати ріст лактобактерій [10-14]. 

Умови проведення токсикологічного експерименту по дослідженню біопротек-
тора спіруліна в комплексі з пробіотиками та бактеріофагами на властивість відтворен-
ня нормального біоценозу білих лабораторних щурів наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Характеристика умов токсикологічного експерименту 
 

Маса тіла в г Доза ксенобіотиків 
 в мг/кг 

Групи 
тварин 

Кіль-
кість 
тварин 1 доба 30 доба Сd Cu сульфати 

Раціон комплекс-
ного харчування 

 
Контроль 

 
20 

 
169.25±0.8 

 
194.5±0.95

 
- 

 
- 

 
- 

Напівсинтетичний 
казеїновий раціон 

 
Дослід 1 

 
20 

 
165.45±1.1 

 
181.25±1.1

 
2 

 
9 

 
320 

Напівсинтетичний 
казеїновий раціон  

 
Дослід 2 

 
20 

 
168.75±0.8

 
173,15±0,9

 
2 

 
9 

 
З20 

Напівсинтетичний 
казеїновий раціон 
+ 5 % водний роз-
чин спіруліни + 
лактобактерин 0,3 
дози/кг 

 
Дослід 3 

 
20 

 
168.75±0.8

 
173,15±0,9

 
2 

 
9 

 
З20 

Напівсинтетичний 
казеїновий раціон 
+ 5 % водний роз-
чин спіруліни + 
піогенний поліва-
лентний бактеріо-
фаг 1 мл/кг 

 
Дослід 4 

 
20 

 
169.75±0.9

 
178,10±1,0

 
2 

 
9 

 
З20 

Напівсинтетичний 
казеїновий раціон 
+ 5 % водний роз-
чин спіруліни + 
лактобактерин 0,3 
дози/кг + піоген-
ний полівалентний 
бактеріофаг 
1мл/кг 

 
Тварини другої та третьої дослідних груп одержували вказане харчування на 

протязі 30 діб, а тварини четвертої дослідної групи перші два тижні отримували лакто-
бактерин в комплексі із спіруліною, а на протязі наступних двох тижнів – лактобакте-
рин та полівалентний піогенний бактеріофаг в комплексі з спіруліною. Двічі за період 
експерименту, на перший та тридцять перший день, було проведене бактеріологічне об-
стеження випорожнень тварин всіх груп. Отримані результати представлені в таблиці 2. 

Як видно з представлених в таблиці даних, в умовах хронічної інтоксикації су-
мішшю кадмію, міді та сполук сірки (дослід 1) суттєво змінюється мікроценоз товстого 
кишечнику піддослідних тварин дослідної групи 1, який характеризується як вираже-
ний дисбактеріоз товстого кишечнику. При цьому спостерігається значне зниження ін-
тенсивності колонізації біфідо- та лактобактеріями, дисбаланс в кількості та якості ки-
шкової палички з перевагою лактозонегативних варіантів, інтенсивний ріст сапрофітної  
та умовно-патогенної мікрофлори, зокрема, збільшення загальної кількості стафілоко-
ків та умовно-патогенних ентеробактерій роду Proteus, Klebsiella, Citrоbacter, 
Enterobacter, а також грибів роду Candida.  
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 В результаті превентивного лікування експериментального дисбактеріозу білих 
лабораторних щурів спіруліною в комплексі з лактобактерином (дослід 2) відновлюєть-
ся баланс між основними видами облігатної та умовно-патогенної мікрофлори. Змен-
шується частота висівання та інтенсивність колонізації умовно-патогенних ентеробак-
терій та грибів роду Candida. Статистично підтверджене зниження кількості кишкової 
палички з нетиповими властивостями та стафілококу, в тому числі і золотистого. 

Використання для превентивного лікування двокомпонентного комплексу “спі-
руліна + бактеріофаг” (дослід 3) виявилось ефективним щодо елімінації представників 
умовно-патогенної мікрофлори. Зокрема, зменшилась частота висівання всіх видів умо-
вно-патогенної мікрофлори за виключенням St. aureus. Суттєво зменшилась кількість 
лактозонегативної E. coli, грибів роду Candida. Слід зазначити, збільшення кількості 
облігатної мікрофлори, зокрема лакто- та біфідобактерій. 

Комплекс “спіруліна + бактеріофаг + лактобактерин” (дослід 4) позитивно впли-
ває на частоту висівання умовно-патогенних ентеробактерій (25 % проти 75 % в конт-
рольній групі) та грибів Candida (45 % проти 95 %) і забезпечує стабільність якісних та 
кількісних показників нормальної мікрофлори. 

Проведені експериментальні дослідження, спрямовані на пошук ефективних ме-
тодів корекції мікроекологічних змін на слизовій оболонці товстого кишечнику свід-
чать про доцільність подальшого вивчення бінарних лікувальних комплексів “спірулі-
на+лактобактерин”, “спіруліна+бактеріофаг” та трьохкомпонентного лікувального 
комплексу “спіруліна+бактеріофаг+ лактобактерин” в епідеміологічних дослідженнях. 

 
Таблиця 2 - Результати превентивного лікування експериментального дисбактеріозу товстого кишечнику  спіруліною в комплексі з 

полівалентним піогенним бактеріофагом та лактобактерином 
 
 

Контроль Дослід 1 Дослід 2 Дослід 3 Дослід 4  
Мікроорганізми Частота 

висі-
вання 
(%) 

Мікробне 
число 

lgКУО/мл 

Частота 
висі-
вання 
(%) 

Мікробне 
число 

lgКУО/мл 

Частота 
висі-
вання 
(%) 

Мікробне 
число 

lgКУО/мл 

Частота 
висі-
вання 

 (%) 

Мікробне 
число 

lgКУО/мл 

Частота 
висі-
вання 

 (%) 

Мікробне 
число 

lgКУО/мл 

E. coli 100 7.78±0.08 100 8.32±0.14 
P<0.001 

100 8.05±0.50 100 8.15±0.31 100 7.70±0.49 
P<0.001 

Лактозонега-
тивна E. Coli 

75 4.24±0.09 100 8.48±0.15 
P<0.001 

90 5.28±0.21 
P<0.001 

90 5.11±0.25 
P<0.001 

80 4.62±0.23 
P<0.01 

Умовно-
патогенні енте-
робактерії 

25 5.38±0.15 75 7.89±0.14 
P<0.001 

55 6.97±0.34 
 

55 6.08±0.31 
P<0.001 

25 5.60±0.30 
P<0.001 

Staphylococcus 95 5.38±0.09 100 7.33±0.15 
P<0.002 

100 6.15±0.47 
P<0.001 

100 6.55±0.30 
P<0.05 

95 5.79±0.29 
P<0.001 

Enterococcus 100 6.88±0.08 90 5.54±0.13 
P<0.001 

100 6.03±0.32 
 

100 6.15±0.20 
P<0.05 

100 6.58±0.26 
P<0.001 

Бактерії роду 
Lactobacterium 

100 8.93±0.10 100 6.90±0.13 
P<0.005 

100 8.10±0.32 
P<0.02 

100 9.05±0.49 
P<0.002 

100 8.05±0.17 
P<0.001 

Бактерії  роду 
Bifidobacterium 

100 9.04±0.08 100 5.30±0.10 
P<0.001 

100 8.30±0.38 
P<0.001 

100 9.00±0.23 
P<0.001 

100 8.95±0.18 
P<0.01 

Гриби роду 
Candida 

45 3.50±0.08 95 5.44±0.14 
P<0.002 

65 3.62±0.24 
P<0.001 

65 3.82±0.26 
P<0.001 

45 3.65±0.24 
P<0.001 
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УДК 615.246.6.+ 615.28 
 

МЕТОД КОРЕКЦИИ ДИСБИОЗА ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 
 

Тарасюк А.А., Шишка Г.В., Малахов В.К., Ломницькая В.Б., Прунько Т.Д., Дубицкий 
И.Н., 
Сидор Л.Н., Шпатарюк О.В., Мота Б.Е. 

 
В условиях хронической интоксикации смесью тяжелых металлов с соединени-

ями серы развивается выраженный дисбактериоз толстого кишечника. В эксперименте 
доказана целесообразность применения бинарных лечебных комплексов “спирулина + 
лактобактерин”, “спирулина + бактериофаг” и трехкомпонентного лечебного комплек-
са “спирулина + бактериофаг + лактобактерин” для корекции микроэкологических из-
менений в толстом кишечнике. 
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METHOD OF CORRECTION OF DISBIOSES OF A LARGE INTESTINE  
 
Таrasyuk O.O., Shyshka H.V., Маlahov V.К., Lomnytska V.B., Prunko Т.D., Dubytskyi I.N., 
Sydor L.N., Shpataryuk О.V., Моtа B.Е. 

 
In conditions of a chronic intoxication with a mixture of heavy metals with 

compounds of suphur the expressed dysbacteriosis of a large intestine develops. In 
experiment the expediency of applying of binary medical complexes “ spirulina + 
lactobacterinum ”, “ spirulina + bacteriophage ” and three-component medical complex “ 
spirulina + bacteriophage + lactobacterinum” for корекции of microecological changes in a 
large intestine is demonstrated. 
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В умовах хронічної інтоксикації сумішшю важких металів із сполуками сірки 

розвивається виражений дисбактеріоз товстого кишечнику. В експерименті доказана 
доцільність застосування бінарних лікувальних комплексів “спіруліна + лактобакте-
рин”, “спіруліна + бактеріофаг” та трьохкомпонентного лікувального комплексу “спі-
руліна + бактеріофаг + лактобактерин” для корекції мікроекологічних змін в товстому 
кишечнику. 
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