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       Відомо, що для росту мікроорганізмів, які виділяються з клінічного матеріалу, об'єктів навколишнього 

середовища, для накопичення біомаси промислових бактерій та розробки біопрепаратів необхідні збагачені 

середовища, де використовується дороцінна сировина. Розробкам технології  виготовлення поживних сере-

довищ  із промислових білковомістних відходів  в останній час приділяють велику увагу. Складність цієї 

задачі обумовлена ще й тим, що, з одного боку, патогенні мікроорганізми є гетеротрофами і особливо чут-

ливі до складу середовища, а, з другого боку, достатньо економічні  сировинні джерела не завжди складають 

весь необхідний комплекс нутрітивних компонентів [1,2]. В лабораторії біохімії мікроорганізмів та пожив-

них середовищ розробляються  середовища із відходів виробництв різного профилю шляхом кислотного, 

ферментативного або лужного гідролізу.  Одним із напрямків цієї роботи є перевірка морфологічних та фізі-

олого-біохімічних властивостей  музейних штамів мікроорганізмів при їх культивуванні на середовищах, які 

були отримані із промислових відходів служби крові [3, 4]. 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

       Матеріалом для дослідження були  стандартні штами   мікроорганізмів, які знаходяться в колекції осно-

вного фонду Музею патогенних для людини мікроорганізмів та рекомендовані Всесвітньою організацією 

охорони здоров`я (ВООЗ) для виконання відповідних дослідних робіт, а також штами, виділені з клінічного 

матеріалу і одержані з міжнародних колекцій  [5]. 

       В досліди брали слідуючи тест-штами мікроорганізмів, рекомедовані ВОЗ: 

Staphylococcus aureus ATCC 25923; 

Escherіchia coli ATCC 25922; 

Proteus vulgaris ATCC 4636; 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853; 

Candida albicans ATCC 885/653 

та клінічні, отримані з інших колекцій: 

Shigella flexneri 170; 

Salmonella typhymurium 144; 

Enterobacter aerogenes 418 

       Для вирощування бактерій  в якості основних поживних середовищ використовували  м'ясо-пептоний 

агар (МПА), а також агар для визначення антибіотикочутливості мікроорганізмів. Поживну агарізовану ос-

нову готували у відповідності із настановами підприємств-виробників. Дослідні серії поживних середовищ 

отримували шляхом кислотного гідролізу еритроцитарної маси із простроченим терміном дії, враховуючи 

показники ступеню розщепленості вихідної сировини, накопичення амінного азоту та фізичні властивості. 

Культивування посівів бактерій здійснювали при to37 C 24 години, а грибів при кімнатній температурі до 72 

годин. На середовищах вивчали культуральні, морфологічні  та тинкторіальні властивості. Чутливість до 

антибіотиків визначали методом дисків з урахуванням диаметрів зон затримки росту. В дослід брали стан-
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дартні диски антибіотиків: ампіцилін, гентаміцин, цефазолін, тетрациклін, офлоксацин [6,7]. Результати об-

роблялись статистично [8]. 

   РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

       В результаті експерименту було встановлено, що отримані гідролізати із еритроцитарної маси крові лю-

дини, враховуючи фізико-хімічні характеристики, не відрізнялись від стандартного м'ясо-пептонного агару. 

Для з'ясування адекватності ростових якостей   стандартного та дослідного середовищ було поставлено до-

слід по визначенню культуральних властивостей, які включали такі характеристики: розмір та форми коло-

ній мікроорганізмів, їх колір, стан, окраску по Граму (табл.1). 

Таблиця 1 Характеристика біологічних властивостей штамів мікроорганізмів при культивуванні на стан-

дартних та дослідних середовищах  

Мікроорганізми Стандартне середовище (МПА) Дослідне (гідролізат еритро-
цитарної маси) 

 
1 2 3 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 Непрозорі колонії з золотистим 
коліром, навколо з прозорою 
зоною гемолізу при додаванні в 
середовище дефібрнованої крові, 
колонії гладкі, сферичні, повер-
хня волога. 
Грампозитивні коки поодинці, 
парами або у вигляді скупчення 
 

Непрозорі колонії з слабким 
золотистим коліром, на кро-
вяному агарі – зона гемолізу, 
колонії гладкі, сферичні, по-
верхня волога. 
Грампозитивні коки пооди-
нці, парами або у вигляді 
скупчення 

Escherіchia coli ATCC 25922 Світло-сірі колонії, вологі, сфе-
ричні, гладкі. 
Грамнегативні прямі паличкі, 
поодинці або прами. 
 
 

Сірі колонії, вологі, сферичні, 
гладкі. 
Грамнегативні прямі паличкі, 
поодинці або прами. 

Proteus vulgaris ATCC 4636 Повзучий ріст, розповсюджен-
ня у вигляді однорідної плівки 
на поверхні агару.  
Грамнегативна паличка 
 

Відсутній феномен “роїн-
ня”, колонії світло-сірого 
кольору, вологі, гладкі, не-
великі у порівнянні з інши-
ми ентеробактеріями. 
Грамнегативна паличка 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 Дрібні опаслесцируючі колонії  з 
слабким зеленим пігментом, 
гладкі. 
Грамнегативна дрібна паличка 

Дрібні опаслесцируючі коло-
нії  без  зеленого пігмента, 
гладкі. 
Грамнегативна дрібна палич-
ка 
 

Candida albicans ATCC 885/653 Великі білі колонії, блискучі, 
сферичні, вологі, гладкі. 
Грампозитивні коки великих 
розмірів 
 

Білі колонії, блискучі, сфери-
чні, вологі, гладкі. 
Грампозитивні коки великих 
розмірів 
 

Salmonella typhymurium 144 Дрібні сірі або сітло-сірі колонії, 
вологі, сферичні. 
Грамнегативна паличка 

Дрібні сірі або сітло-сірі ко-
лонії, вологі, сферичні. 
Грамнегативна паличка 
 

Shigella flexneri 170; Дрібні сірі або сітло-сірі колонії, 
вологі, сферичні. 
Грамнегативна паличка 

Дрібні сірі або сітло-сірі ко-
лонії, вологі, сферичні. 
Грамнегативна паличка 
 

Enterobacter aerogenes 418 Великі слизькі, блискучі, гладкі, 
сферичні, сірі колонії. 

Слизькі, блискучі, гладкі, 
сферичні, сірі колонії. 
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1 2 3 

Грамнегативна пряма паличка Грамнегативна пряма паличка 

       Як видно із наведених даних в таблиці 1 по культуральним та морфологічним ознакам, штами мікроор-

ганізмів не відрізнялись один від одного при вирощуванні на різних поживних середовищах за винятком 

розміру колоній у Candida albicans ATCC 885/653 і Enterobacter aerogenes 418  та кольору у Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 2785. Однак було відмічено, що у протея при культивування на дослідних середовищах, що 

були отримані шляхом кислотного гідролізу еритроцитарної маси,  відсутній феномен “роїння”.  Він полягає 

в тому, що на вологих агарізованих поверхнях клітини протею утворюють однорідку плівку, яка застиляє 

весь агар на чашках Петрі, тоді як на розроблених середовищах утворюються окремі колонії за рахунок 

сниження кількості перитрихальних жгутиків. Таке середовище може бути використоване в якості диферен-

ційного для відповідного виду мікроорганізма. 

       Для визначення чутливості до антибактеріальних препаратів  в розроблені середовища додавали  всі 

інгредієнти за винятком живільної основи і по зонам затримки росту визначали  протимікробну дію. Було 

встановлено, що зони затримки росту мікроорганізмів на експериментальних середовищах не відрізнялись 

від стандартних.  Різниця спостерігалась в межах допустимих величин і була вірогідной (р< 0,5).  Дані  на-

ведені в таблиці 2. 

1. Підтверджена задовільна ростова якість розробленого середовища із відходів виробництва служби крові, 

яка не поступається якостям стандартного МПА та перспективність  подальшого вивчення як джерела 

мікробіологічних поживних основ. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

 

3. При культивуванні штаму протея на розробленому середовищу відсутній феномен “роїння”, що дозволяє 

отримати окремі колонії мікроорганізму. 

 

 

 

2. Культуральні та морфологічні властивості штамів мікроорганізмів при культивуванні на розроблених се-

редовищах  не відрізнялись при вирощування на стандартних середовищах. 

       Таким чином,  проведені дослідні експерименти свідчать про задовільні ростові властивості  розробле-

ного середовища із еритроцитарної маси крові шляхом кислотного гідролізу, які не поступаються якостям 

стандартного МПА та агару для визначення антибіотикочутливості мікроорганізмів, Культуральні та мор-

фологічні ознаки мікроорганізмів  залишаються  незмінними. 



                                      Діаметри зон  затримки росту в мм  М+м 

Стандартне середовище – агар для визначення антибіотикочутливості 

мікроорганізмів 

 Дослідне середовище із еритроцитарної маси 

Мікроорганізми 

ампіцилін гентаміцин цефазолін тетрациклін офлокаін ампіцилін гентаміцин цефазолін тетрациклін офлокаїн 

Staphylococcus aureus            29,2 20,2 27,3 25,4 27,2 28,3 18,1 25,3 25,2 26,4

Escherіchia coli            20,3 23,1 15,3 12,4 27,4 19,2 21,6 14,3 10,1 26,4

Proteus vulgaris            - 21,5 - - 25,4 - 20,2 - - 25,8

Pseudomonas aerugi-
nosa  

-          24,4 - - 24,9 - 23,5 - - 22,7

Salmonella typhy-
murium  

15,1          27,3 12,2 13,5 27,5 13,6 26,3 12,2 11,5 26,1

Shigella flexneri            14,3 25,2 15,2 14,2 28,2 12,6 24,2 12,3 14.1 27,3

Enterobacter aerogenes -          24,3 14,5 13,8 28,4 - 23,2 13,5 13,1 27,4

Таблиця 2. Порівняльна антибактеріальна активність препаратів при культивуванні мікроорганізмів на стандартних та дослідних середовищах                 
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