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Дослідження присвячене розробці технологій довгострокового зберігання іммобілізованих в гелевих 
носіях пробіотиків при різних низьких температурах. Мета дослідження – вивчити збереженість 
та адгезивну активність мікроорганізмів-пробіотиків після іммобілізації в альгінатному гелі і збері-
гання за різних низьких температур протягом 24 місяців (термін спостерігання). Об’єкти і методи 
дослідження. Пробіотичні штами мікроорганізмів Escherihcia coli M–17 (E. coli M–17), Lactobacillus 
acidophilus IMB B-2637 (L. acidophilus), Saccharomyces cerevisiae IMB Y-505 (S. cerevisiae) були іммобі-
лізовані в 1%-му альгінатному гелі без добавок або з додаванням лактози, сахарози, знежиреного 
молока та захисного сахарозо-молочно-лактозного середовища. Зразки заморожували із неконтро-
льованими швидкостями охолодження в холодильних камерах з температурами –20, –40, –75 °С. 
Під час заморожування до –196 °С зразки охолоджували до –40 °С зі швидкістю 1 град. / хв., а потім 
занурювали у рідкий азот. Зразки зберігали при вказаних температурах протягом 24 місяців (тер-
мін спостерігання). В процесі зберігання частину гранул відігрівали на водяній бані і розчиняли у 
4%-му ЕДТА. Життєздатність мікроорганізмів визначали за здатністю мікробних клітин утворю-
вати колонії на агаризованих середовищах. Адгезивну активність визначали за здатністю мікроор-
ганізмів адгезувати до еритроцитів людини 0(І) групи, Rh(+). Отримані результати та обговорен-
ня. На етапі охолодження до –20, –40, –75, –196 °С та після наступного зберігання при –196 °С ім-
мобілізовані мікроорганізми в усіх видах гелю не гинули. При –20, –40, –75 °С в більшості зразків за-
гибель клітин починалася між 1-им та 3-им місяцями зберігання. Через 24 місяці було встановлено, 
що найбільш стійкими до зберігання за цих температур були бактерії L. acidophilus, а найбільш чу-
тливими – дріжджі S. cerevisiae. Показники життєздатності усіх мікроорганізмів, іммобілізованих у 
1%-му гелі без добавок, були мінімальними. Додавання до складу альгінатного гелю дисахаридів ла-
ктози, сахарози, сахарозо-молочно-лактозного середовища середовища та молока підвищувало 
кріопротективні властивості альгінатного гелю. Найбільш високу життєздатність іммобілізова-
них мікроорганізмів спостерігали у гелі з додаванням сахарозо-молочно-лактозного середовища се-
редовища. Зі зниженням температури зберігання від –20 до –75 °С кількість життєздатних мікро-
бних клітин в усіх зразках гелю підвищувалася. Іммобілізація в гелевих носіях та зберігання протя-
гом 24 місяців не впливали на адгезивні властивості пробіотиків E. coli M–17, L. аcidophilus, S. 
cerevisiae. Зміни показників життєздатності мікробних клітин пов’язані з вираженістю пошкоджую-
чих фізико-хімічних факторів, які супроводжують процеси кристалізації води при температурах –
20, –40, –75 °С. Аналізується захисна дія добавок до складу альгінатного гелю. Висновки. Під час 
довгострокового зберігання за різних низьких температур на життєздатність іммобілізованих в 
гелевих гранулах мікроорганізмів впливають видова кріорезистентність мікроорганізмів, темпе-
ратурні режими і терміни зберігання, склад гелевого носія. Процеси іммобілізації та зберігання за 
низьких температур не змінювали адгезивну активність іммобілізованих мікроорганізмів. 
Ключові слова: пробіотики, іммобілізація, альгінатний гель, низькотемпературне зберігання. 
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дослідної роботи «Вивчення механізмів кріопошкоджень мікроорганізмів, іммобілізованих в гелевих носіях з різними фізико-
хімічними властивостями, під час низькотемпературного зберігання та ліофілізації», № державної реєстрації 0118U001187. 

Вступ 
Мікробіом людини та тварин відіграє суттєву 

роль у підтриманні або відновленні імунних, біо-
хімічних і метаболічних ланцюгів гомеостазу [1, 
2, 3]. 

В останні десятиліття серед населення різних 
регіонів Землі та сільськогосподарських тварин 
значно поширилися дисбіотичні стани шлунково-
кишкового тракту (ШКТ), що пов’язано із неконт-
рольованим зростанням кількості пошкоджуючих 
екзогенних і ендогенних факторів [2, 4]. 

Для лікування і профілактики дисбіотичних 
станів, відновлення і регуляції мікробіому засто-
совують пробіотичні препарати, які на сьогодні 
поділяють на п’ять груп: пробіотики, пребіотики, 
симбіотики, метабіотики, пробіотичні біологічно 

активні добавки [5]. Серед цих препаратів найбі-
льшого поширення набули пробіотики і симбіо-
тики, до складу яких входять живі пробіотичні 
штами мікроорганізмів.  

За сучасними вимогами до пробіотичних пре-
паратів мікроорганізми-пробіотики повинні бути 
фено- і генотипово класифікованими, апатоген-
ними, життєздатними, здатними до адгезії до 
кишкового епітелію і до колонізації кишечнику, 
бути абсолютно безпечними для організму лю-
дини або тварин [6, 7, 8]. 

Відповідно, комерційні фармакологічні та ве-
теринарні пробіотичні препарати, лікувально-
профілактичні продукти харчування, кормові до-
бавки, які містять мікроорганізми-пробіотики, по-
винні забезпечувати збереженість життєздатно-
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сті і біологічних властивостей пробіотиків під час 
зберігання до реалізації та захищати мікробні 
клітини від пошкоджуючої дії фізико-хімічних фа-
кторів захисних бар’єрів ШКТ. Все більше уваги 
дослідники і біотехнологи приділяють розробці 
препаратів пробіотиків, іммобілізованих в носіях 
із полісахаридних гелів [9, 10]. Такі препарати 
мають низку переваг над класичними формами 
(саше, капсули, пігулки, ліофілізована маса та 
ін.) [2, 11, 12]. 

Зберігають пробіотичні препарати, продукти і 
добавки в умовах гіпотермії, за різних низьких те-
мператур та в ліофілізованому стані [13, 14]. Тех-
нології зберігання пробіотиків, іммобілізованих в 
гелевих носіях, знаходяться в стані розробки. 

Мета дослідження 
вивчити збереженість та адгезивну активність 

мікроорганізмів-пробіотиків після іммобілізації в 
альгінатному гелі і зберігання за різних низьких 
температур протягом 24 місяців (термін спосте-
рігання). 

Об’єкти і методи дослідження 
Об’єктами дослідження були пробіотичні 

штами мікроорганізмів Escherichia coli M–17 (да-
лі E. coli M–17), Lactobacillus acidophilus ІМВ B–
2637 (далі L. acidophilus), Saccharomyces 
cerevisiae ІМВ Y-5051 (далі S. cerevisiae). Штам 
E. coli M–17 був отриманий із Всеросійської ко-
лекції промислових мікроорганізмів НДЦ «Курча-
товский институт» – «ГосНИИгенетика» (Москва, 
РФ), L. acidophilus та S. cerevisiae – із Депозита-
рію мікроорганізмів Інституту мікробіології і віру-
сології ім. Д.К. Заболотного НАН України (Київ, 
Україна). 

E. coli M–17 вирощували на скошеному ага-
ризованому середовищі “Nutrient Agar” (“Biolife”, 
Італія) протягом 24 год. при 37 °С, L. acidophilus 
– на середовищі MRS (“HiMedia”, Індія) протягом 
48 год. при 37 °С, S. cerevisiae – на сусло-агарі із 
вмістом цукру за Балінгом 8 ° [15] протягом 48 
год. при 30 °С. 

Для основи гелевих гранул використовували 
альгінат натрію “Alginic acid sodium salt” (“Sigma-
Aldrich”, Німеччина). Модифікацію складу альгі-
натного гелю проводили додаванням до його 
складу лактози («Альпавіт», Німеччина), сахаро-
зи (“Sudzuker”, Німеччина), середовища СМЛ 
[16], молока (молоко 1,5% ультрапастеризоване 
«Селянське», ДСТУ 2661:2010, ТОВ «Люст-
дорф», Україна). 

Вихідні розчини 2%-го альгінату натрію з до-
даванням вказаних компонентів стерилізували 
методом тіндалізації [17]. Перед іммобілізацією 
мікробні клітини змивали з поверхні скошених 
агаризованих середовищ, відмивали від залиш-
ків середовищ і суспендували у дистильованій 
воді. Мікробні суспензії змішували у співвідно-
шенні 1:1 з 2%-ним розчином альгінату натрію зі 
вказаними вище добавками або без них. Гелеві 
гранули з іммобілізованими клітинами формува-

ли методом іонотропного гелеутворення [18]. 
Стабілізували гранули у 0,2М розчині CaCl2 про-
тягом 20 хвилин при 37 °С. Потім гранули про-
мивали дистильованою водою, підсушували і 
вносили по 100 гранул в кріопробірки об’ємом 
5,0 мл (“Nunc”, США). 

В дослідженні були використані наступні 5 
видів альгінатного гелю: 

№1: 1% альгінатний гель без добавок; 
№2: 1% альгінатний гель + 10% лактози; 
№3: 1% альгінатний гель + 10% сахарози; 
№4: 1% альгінатний гель + середовище СМЛ 

(кінцева концентрація лактози – 1%, сахарози – 
5%, молока – 5% (v/v)); 

№5: 1% альгінатний гель + 5% молока (v/v). 
Кінцева концентрація мікробних клітин в ге-

лях становила 109 кл / мл. 
До температур –20, –40, –75 °С зразки замо-

рожували з неконтрольованими швидкостями 
охолодження на полицях морозильних камер. 
Під час заморожування до –196 °С зразки охо-
лоджували до –40 °С у програмному заморожу-
вані біооб’єктів “Cryoson” (Німеччина) зі швидкіс-
тю 1 град. / хв., а потім занурювали у рідкий 
азот. Зразки зберігали за вказаних температур 
протягом 24 місяців. Для зберігання зразків ви-
користовували побутові холодильні камери 
“Nord” (Україна) (–20±3,0 °С), “UGUR” (Туреччи-
на) (–40±2,0 °С), “JOUAN” (Франція) (–75±1,5 °С). 
Для зберігання зразків у рідкому азоті викорис-
товували низькотемпературне сховище біо-
об’єктів ХБ-0,5 (РФ). Через 24 год. та 1, 3, 6, 12, 
24 місяців відбирали частину зразків і відігрівали 
їх на водяній бані при 30 °С. Гелеві гранули роз-
чиняли у 4%-му ЕДТА (“BASF”, Німеччина), мік-
робні клітини тричі відмивали фізіологічним роз-
чином. Після відмивання визначали життєздат-
ність і адгезивну активність клітин до еритроци-
тів людини. За контролі були показники життє-
здатності і адгезивної активності мікроорганізмів 
до та після зберігання за низьких температур 
протягом 24 год. 

Життєздатність мікробних клітин визначали 
«чашковим методом» Коха за здатністю клітин 
до колонієутворення на агаризованих середо-
вищах [19]. 

Збереженість поверхневих адгезивних струк-
тур пробіотиків вивчали фотометричним мето-
дом визначення бактеріофіксуючої здатності 
еритроцитів [20]. Після розчинення гелевих гра-
нул і процедури відмивання готували суспензії 
клітин пробіотиків у фізіологічному розчині із 
концентрацією 109 кл / мл. В експериментах ви-
користовували суспензії відмитих формалінізо-
ваних еритроцитів людини 0 (І) групи Rh (+) [21]. 
Концентрація еритроцитів складала 108 кл / мл. 
В силіконізовані пробірки вносили по 2,5 мл мік-
робних суспензій та 1,0 мл суспензії еритроци-
тів. За контроль були пробірки з мікробними су-
спензіями, в які замість еритроцитів вносили фі-
зіологічний розчин. Пробірки струшували протя-
гом 30 хв. за температури 37 °С та 50 обертів 
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платформи за хвилину в термостатованій уста-
новці для вирощування мікроорганізмів «УВМТ – 
12 – 250» (НПО «Типко – Элион», РФ). Потім 
пробірки центрифугували при 1000 об. / хв. про-
тягом 2 хв. для осадження еритроцитів, відбира-
ли надосад і визначали його оптичну щільність з 
використанням 96-лункового планшету “TPP” 
(Швейцарія) та мікропланшетного аналізатора 
“Lisa Scan EM” (“Erba Lachema s.r.o.”, Чехія). Мі-
кробофіксуючу активність еритроцитів (МФАЕ), 
тобто характеристику фіксації мікроорганізмів на 
еритроцитах, оцінювали за формулою та шка-
лою, також запропонованими в роботі [20]. 

Під час статистичної обробки експеримента-
льних даних обчислювали їх середнє арифме-
тичне (m) і стандартне відхилення M. Результа-
ти подавали у вигляді mM [22]. Для визначення 
статистичної достовірності відсутності або наяв-
ності відмінностей у двох різних наборах отри-
маних числових характеристик використовували 
t-критерій Ст’юдента: якщо обчислене значення 
критерію перевищувало критичне (табличне) 
значення на рівні значущості р<0,05, то відмін-
ності, що спостерігалися, вважали статистично 
достовірними на відповідному рівні (р<0,05). 
Статистичну обробку отриманих даних проводи-
ли за допомогою пакету програм MS Excel, а та-
кож програми «Statistica 6.0». 

Результати дослідження та їх обговорення 
Було встановлено, що всі іммобілізовані клі-

тини після охолодження за вказаними умовами 
до температур –20, –40, –75, –196 °С не гинули. 
Після наступного зберігання протягом 24 міс при 
температурі –196 °С життєздатність клітин у всіх 

зразках також достовірно не змінювалася. 
Бактерії L. acidophilus, іммобілізовані в гелі 

№1, починали гинути при температурах –20, –40 
°С з першого місяця зберігання. Кількість життє-
здатних клітин в цих зразках через 1 місяць ста-
новила 68,2 та 71,5 %, відповідно. Достовірне 
зниження показників життєздатності у всіх інших 
зразках починало відбуватися між третім та шо-
стим місяцями зберігання. Через 24 місяці збері-
гання при температурах –20, –40, –75 °С показ-
ники життєздатності бактерій L. acidophilus, ім-
мобілізованих в гелі №1, складали 17,4; 29,3; 
63,3%, відповідно (рис. 1). Показники в гелі №2 – 
38,0; 39,8; 73,1%, відповідно. Показники в гелі 
№3 – 32,0; 44,3; 72,0%, відповідно. Показники в 
гелі №4 – 49,6; 52,2; 79,0%, відповідно, а в гелі 
№5 – 41,5; 41,5; 68,2%, відповідно. 

Бактерії E. coli M–17, іммобілізовані в гелі 
№1, починали гинути при –20 °С на першому мі-
сяці зберігання, при –40 °С – між першим та тре-
тім місяцями. Кількість життєздатних клітин в 
цих зразках знизилася до 63,9 та 69,1 %, відпо-
відно. У всіх інших зразках при температурах –
20, –40, –75 °С показники життєздатності почали 
знижуватися між третім та шостим місяцями 
зберігання. Через 24 місяці зберігання при тем-
пературах –20, –40, –75 °С показники життєзда-
тності бактерій E. coli M–17, іммобілізованих в 
гелі №1, складали 11,2; 28,6; 60,2%, відповідно 
(рис. 2). Показники в гелі №2 – 26,7; 35,4; 66,1% і 
в гелі №3 – 28,9; 38,6; 64,8%. Показники в гелі 
№4 – 36,9; 45,2; 80,5%, а в гелі №5 – 29,5; 37,1; 
70,1%. 

 

 
Рис. 1. Життєздатність бактерій E. coli M–17, іммобілізованих в носіях з альгінатного гелю, після зберігання 

 протягом 24 місяців за температур –20, –40, –75 і –196 °С. Усі від мінності достовірні (p<0,05), окрім відмінностей між пока-
зниками  життєздатності клітин, що зберігалися при –196 °С протягом 12 і 24 місяців. 
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Рис. 2. Життєздатність бактерій L. acidophilus, іммобілізованих в носіях 

з альгінатного гелю, після зберігання протягом  
24 місяців за температур –20, –40, –75 і –196 °С. Усі відмінності достовірні (p<0,05),  

окрім відмінностей між показниками життєздатності клітин,  
що зберігалися при –196 °С протягом 12 і 24 місяців. 

Дріжджі S. cerevisiae, іммобілізовані в гелях 
№№1–3, починали гинути при температурах –
20, –40, –75 °С на першому місяці зберігання, 
іммобілізовані в гелях №№4–5 – між третім та 
шостим місяцями. Через 24 місяці зберігання 
при температурах –20, –40, –75 °С показники 
життєздатності дріжджів S. cerevisiae, іммобілі-
зованих в гелі №1, складали 6,0; 14,0; 34,7%, 
відповідно (рис. 3). Показники життєздатності в 
гелі №2 – 18,9; 21,9; 52,5% і в гелі №3 – 19,5; 
32,1; 54,8%. Показники в гелі №4 – 36,1; 50,3; 
62,3 % і в гелі №5 – 25,3; 41,3; 58,3%. 

В експериментах з вивчення адгезивної акти-
вності пробіотиків по відношенню до еритроцитів 
було встановлено видові відмінності адгезивно-
го потенціалу штамів мікроорганізмів, які були 
об’єктами дослідження. Згідно шкали оцінки [20], 
МФАЕ для цих мікроорганізмів була високою (E. 
coli M–17) (рис. 4) та середньою (L. acidophilus, 
S. cerevisiae) (рис. 5, 6). До іммобілізації та до 
зберігання за низьких температур МФАЕ для E. 
coli M–17 становила 40,0±3. 

Процеси іммобілізації в різних варіантах аль-
гінатного гелю (1%-ний гель альгінату без доба-
вок та з додаванням до його складу лактози, са-
харози, середовища СМЛ та молока), охоло-
дження до температур –20, –40, –75, –196 °С та 
зберігання за цих температур протягом 24 міся-
ців не впливали на здатність та вираженість ад-
гезивної активності E. coli M–17, L. acidophilus, S. 
cerevisiae (рис. 4–6). 

Отримані результати свідчать про те, що в 
процесі довгострокового зберігання за різних ни-

зьких температур на життєздатність іммобілізо-
ваних в гелевих гранулах пробіотиків впливають 
видова кріорезистентність мікроорганізмів, тем-
пературні режими і терміни зберігання, склад ге-
левого носія. Є ще один фактор, який в більшос-
ті досліджень в галузі кріобіології впливає на 
збереженість біологічних об’єктів під час замо-
рожування – швидкість охолодження [23, 24]. В 
представленому дослідженні ми використовува-
ли неконтрольовані режими повільного охоло-
дження в холодильних камерах до –20, –40, –75 
°С та заморожування до –196 °С зі швидкістю 1 
град. / хв. на першому етапі. Ці режими охоло-
дження забезпечили вихідну життєздатність ім-
мобілізованих мікроорганізмів після процесу за-
морожування до вказаних температур. Найбільш 
чутливими до наступного зберігання при –20, –
40, –75 °С були іммобілізовані дріжджі S. 
cerevisiae. Показники життєздатності бактерій E. 
coli M–17 та L. acidophilus були вищими. Це 
пов’язано із видовими відмінностями в будові 
клітин та їх функціональними особливостями. 

На всіх термінах зберігання, починаючи з 
першого місяця, у всіх зразках гелю життєздат-
ність мікробних клітин була тим вищою, чим ни-
жче температура зберігання. Це повністю відпо-
відає загальноприйнятим положенням про ме-
ханізми кріопошкоджень і кріозахисту біологічних 
об’єктів [23, 25, 26]. Температура зберігання –20 
°С відноситься до мінімально низьких темпера-
тур (–11 ÷ –20 °С), які для більшості розчинів 
електролітів є евтектичними [23, 25, 27]. 
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Рис. 3. Життєздатність дріжджів S. cerevisiae, іммобілізованих в носіях з альгінатного гелю,  

після зберігання протягом  
24 місяців за температур –20, –40, –75 і –196 °С.  

Усі відмінності достовірні (p<0,05), окрім відмінностей між показниками  
життєздатності клітин, що зберігалися при –196 °С протягом 12 і 24 місяців. 

 
 
 

 
Рис. 4. Адгезивна активність бактерій E. coli M–17 до еритроцитів. 
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Рис. 5. Адгезивна активність бактерій L. acidophilus до еритроцитів. 

 
 

 
Рис. 6. Адгезивна активність дріжджів S. cerevisiae до еритроцитів. 

Протягом усього терміну зберігання за цієї 
температури на клітини діє як холодовий фак-
тор, так і низка пошкоджуючих фізико-хімічних 
факторів, поява яких пов’язана із процесами по-
заклітинної та внутрішньоклітинної кристалізації 
води [23, 26]. В той же час на фоні зупинки ме-
таболічних реакцій в клітинах відбуваються ка-
таболічні процеси [25, 27]. Відповідно, у всіх зра-
зках гелю за температури –20 °С спостерігали 
максимальну загибель іммобілізованих клітин. 
Температура зберігання –40 °С відноситься до 

помірно низьких температур (від –21 °С до –60 
°С). При цих температурах основна маса поза-
клітинної та внутрішньоклітинної води замерзає 
[24, 25]. В закристалізованій льодовій матриці 
зберігаються мікрофази із концентрованими 
розчинами солей. Метаболічні процеси в кліти-
нах відсутні, але частина клітин пошкоджується 
під дією рідких мікрофаз та холодового фактору. 
Показники життєздатності у всіх зразках в про-
цесі зберігання були більш високими при –40 °С 
у порівнянні з температурою –20 °С. Температу-
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ра зберігання –75 °С відноситься до зони низь-
ких температур (від –61 до –195 °С). Під час 
зберігання за температури –75 °С метаболічні та 
катаболічні процеси в клітинах відсутні. Позаклі-
тинна вода, вільна та більша частина зв’язаної 
внутрішньоклітинної води знаходяться в замо-
роженому стані зі стійкою кристалізацією. Відпо-
відно, у зразках, які зберігалися при цій темпе-
ратурі, були найбільш високі показники життє-
здатності клітин. Але в процесі зберігання час-
тина клітин загинула. Найбільш імовірно, це 
пов’язано з наступними чинниками. Існує декіль-
ка фракцій води, зв’язаних із біополімерами. 
Фракції води, які знаходяться на поверхні або в 
замкнутих порожнинах біополімерів, під час за-
морожування мають розмиту зону кристалізації 
впритул до –70, –80 °С [27]. Також показано, що 
на відміну від простих сольових розчинів в клі-
тинних суспензіях, які містять високомолекулярні 
розчинені речовини, залишкова високонцентро-
вана суміш розчинених речовин, витіснених кри-
сталами льоду в малі об’єми рідкої фази, пере-
ходить у скловидну матрицю в діапазоні темпе-
ратур від –100 до –120 °С [28, 29, 30]. Завдяки 
збереженню вказаних кристалізаційних процесів 
під час перебування зразків при –75 °С у части-
ни клітин виникли летальні пошкодження. 

При температурах –20, –40, –75 °С клітини 
знаходилися весь термін зберігання під дією 
вказаних вище пошкоджуючих факторів, кіль-
кість та вираженість яких залежала від темпера-
тури зберігання. Внаслідок цього частина клітин 
в процесі зберігання гинула. Оскільки хімічні та 
біохімічні реакції в клітинах та фізико-хімічні змі-
ни в заморожених зразках відбуваються повіль-
но, то кількість нелетальних пошкоджень клітин 
накопичується зі збільшенням термінів зберіган-
ня до критичних значень і переходить в летальні 
пошкодження. Це явище демонструє динаміка 
змін показників життєздатності клітин: 100%-а 
збереженість клітин після охолодження та збері-
гання протягом перших 1–3 місяців і поступове 
збільшення кількості загиблих клітин протягом 
наступних термінів. 

Температуру зберігання –196 °С (кріоконсер-
вування) відносять до ультранизьких. При цій 
температурі уся внутрішньоклітинна і позаклі-
тинна вода замерзає. Призупинені усі хімічні і 
фізичні процеси, за виключенням переходів еле-
ктронів в атомах молекул між орбіталями. Кліти-
ни знаходяться в стані холодового анабіозу [23, 
25, 26]. Під час кріоконсервування нелетальні та 
летальні пошкодження клітин відбуваються ли-
ше на етапах заморожування та відігріву. В на-
шому дослідженні використані режими охоло-
дження-відігріву у поєднанні з кріозахисними 
властивостями гелевих носіїв забезпечили 
100%-у збереженість життєздатності іммобілізо-
ваних мікробних клітин протягом усього терміну 
спостереження. 

Додавання до складу альгінатного гелю ди-
сахаридів лактози і сахарози, середовища СМЛ 

та молока підвищувало кріозахисні властивості 
гелевих носіїв. Враховуючи механізми кріозахи-
сної дії дисахаридів як позаклітинних кріопротек-
торів [25, 26], можна вважати, що лактоза і саха-
роза, внесені до складу гелю, за рахунок гідра-
тації зменшують кількість вільної позаклітинної 
води, а за рахунок осмотичної дії – вміст внутрі-
шньоклітинної води. В результаті зменшуються 
кріопошкодження клітин під час кристалізаційних 
процесів. Механізми кріозахисної дії молока в 
складі гелю потребують окремого дослідження. 
Найбільш імовірно, молоко стабілізує клітинні 
стінки. Під час використання середовища СМЛ 
спостерігали сумісну захисну дію молока, саха-
рози і лактози. 

Результати дослідження адгезивної активно-
сті мікроорганізмів свідчать, що іммобілізація 
клітин в альгінатному гелі без добавок та в гелі з 
додаванням до його складу лактози, сахарози і 
молока, охолодження іммобілізованих мікроор-
ганізмів до –20, –40, –75 °С і зберігання за цих 
температур протягом 24 місяців не впливають 
на поверхневі структури, які забезпечують здат-
ність мікробних клітин до адгезії до еритроцитів 
людини. Слід очікувати, що структури, які забез-
печують адгезію пробіотичних штамів мікроорга-
нізмів до поверхневих структур слизової оболон-
ки кишечнику, також зберігаються в умовах кон-
сервування, використаних у дослідженні. 

Окремо слід розглянути значення отриманих 
результатів для розробки технологій довгостро-
кового зберігання комерційних пробіотичних 
препаратів, продуктів лікувально-
профілактичного харчування і кормових добавок 
на основі іммобілізованих мікроорганізмів-
пробіотиків. Найбільш ефективним виявилося 
зберігання при –196 °С. Але цей метод консер-
вування потребує спеціального кріогенного об-
ладнання, гарантованого постачання рідкого 
азоту, технічного персоналу зі спеціальною осві-
тою, низки заходів із безпеки експлуатації кріо-
генного обладнання. Під час зберігання при –20 
°С відбуваються значні втрати життєздатних клі-
тин. Найбільш перспективними для використан-
ня в медицині, ветеринарії, торгівельних мере-
жах і в сільському господарстві є режими збері-
гання при –40 та –75 °С. Для цього потрібно ви-
готовляти іммобілізовані препарати та харчові 
продукти з високою вихідною кількістю життє-
здатних клітин і використовувати в якості носіїв 
гелі, модифіковані додаванням до їх складу 
кріопротективних речовин. 

Висновки 
Під час довгострокового зберігання за низь-

ких температур на життєздатність іммобілізова-
них в гелевих гранулах мікроорганізмів вплива-
ють їх видова кріорезистентність, температурні 
режими і термін зберігання, склад гелевого но-
сія. В порівнянні із пробіотичними штамами E. 
coli та L. acidophilus дріжджі S. cerevisiae більш 
чутливі до дії пошкоджуючих чинників, які супро-
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воджують процес зберігання за температур –20, 
–40, –75 °С. Під час повільного заморожування 
до температур –20, –40, –75, –196 °С іммобілі-
зовані в альгінатному гелі з добавками та без 
них клітини E. coli, L. acidophilus та S. cerevisiae 
не гинуть. Починаючи з 1–3-го місяців зберігання 
при –20, –40, –75 °С частина клітин гине, найбі-
льше – при –20 °С, найменше – при –75 °С. Під 
час зберігання при –196 °С іммобілізовані мікро-
бні клітини не гинуть.  

Додавання до складу 1%-го альгінатного ге-
лю дисахаридів, знежиреного молока, середо-
вища СМЛ (лактози 1%, сахарози 2%, молока 
5%) підвищує його кріопротективні властивості. 

Іммобілізація в альгінатному гелі та зберіган-
ня протягом 24 місяців (термін спостерігання) не 
впливають на адгезивні властивості пробіотич-
них штамів E. coli, L. acidophilus, S. cerevisiae по 
відношенню до еритроцитів людини. 

Перспективи подальших досліджень 
Отримані результати можуть бути основою 

подальших досліджень по обґрунтуванню пара-
метрів технологічних процесів довгострокового 
зберігання пробіотичних штамів мікроорганізмів, 
іммобілізованих в гелевих носіях. 
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Реферат 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ И АДГЕЗИЯ К ЭРИТРОЦИТАМ ЧЕЛОВЕКА ПРОБИОТИЧЕСКИХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ 
ПОСЛЕ ИММОБИЛИЗАЦИИ В АЛЬГИНАТНЫХ ГЕЛЯХ И ХРАНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
Высеканцев И.П., Петров И.В., Буряк И.А., Марценюк В.Ф. 
Ключевые слова: пробиотики, иммобилизация, альгинатный гель, низкотемпературное хранение. 

Исследование посвящено разработке технологий длительного хранения иммобилизованных в ге-
левых носителях пробиотиков при различных низких температурах. Цель исследования – изучить со-
хранность и адгезивную активность микроорганизмов-пробиотиков после иммобилизации в альгинат-
ном геле и хранения при различных низких температурах в течение 24 месяцев (срок наблюдения). 
Объекты и методы исследования. Пробиотические штаммы микроорганизмов Escherihcia coli M–17 (E. 
coli M–17), Lactobacillus acidophilus IMB B-2637 (L. acidophilus), Saccharomyces cerevisiae IMB Y-505 (S. 
cerevisiae) были иммобилизованны в 1%-ном альгинатном геле без добавок или с добавлением лак-
тозы, сахарозы, обезжиренного молока и защитной сахарозо-молочно-лактозной среды. Образцы за-
мораживали с неконтролируемыми скоростями охлаждения в холодильных камерах с температурами 
–20, –40, –75 °С. Во время замораживания до –196 °С образцы охлаждали до –40 °С со скоростью 1 
град. / мин, а затем погружали в жидкий азот. Образцы хранили при указанных температурах в тече-
ние 24 месяцев (срок наблюдения). В процессе хранения часть гранул отогревали на водяной бане и 
растворяли в 4% ЭДТА. Жизнеспособность определяли по способности микробных клеток образовы-
вать колонии на агаризованных средах. Адгезивную активность определяли по способности микроор-
ганизмов адгезировать к эритроцитам человека 0 (I) группы, Rh (+). Полученные результаты и обсуж-
дение. После охлаждения до –20, –40, –75, –196 °С и последующего хранения при –196 °С иммобили-
зованные микроорганизмы во всех видах геля не погибали. При –20, –40, –75 °С в большинстве обра-
зцов гибель клеток начиналась между первым и 3-м месяцами хранения. Через 24 месяца было уста-
новлено, что наиболее устойчивыми к хранению при этих температурах были бактерии L. acidophilus, 
а наиболее чувствительными – дрожжи S. cerevisiae. Показатели жизнеспособности всех микроорга-
низмов, иммобилизованных в 1%-ном геле без добавок, были минимальными. Добавление в состав 
альгинатного геля дисахаридов лактозы, сахарозы, сахарозо-молочно-лактозной среды и молока по-
вышало криопротективные свойства альгинатного геля. Наиболее высокую жизнеспособность иммо-
билизованных микроорганизмов наблюдали в геле с добавлением сахарозо-молочно-лактозной сре-
ды. С понижением температуры хранения от –20 до –75 °С количество жизнеспособных микробных 
клеток во всех образцах геля повышалась. Иммобилизация в гелевых носителях и хранение в тече-
ние 24 месяцев не влияли на адгезивные свойства пробиотиков E. coli M–17, L. аcidophilus, S. 
cerevisiae. Изменения показателей жизнеспособности микробных клеток связаны с выраженностью 
повреждающих физико-химических факторов, сопровождающих процессы кристаллизации воды при 
температурах –20, –40, –75 °С. Анализируется защитное действие добавок в состав альгинатного ге-
ля. Выводы. Во время длительного хранения при различных низких температурах на жизнеспособ-
ность иммобилизованных в гелевых гранулах микроорганизмов влияют видовая криорезистентность 
микроорганизмов, температурные режимы и сроки хранения, состав гелевого носителя. Процессы 
иммобилизации и хранения при низких температурах не меняли адгезивную активность иммобилизо-
ванных микроорганизмов. 

Summary 
VIABILITY OF PROBIOTIC STRAINS OF MICROORGANISMS AND THEIR ADHESION TO HUMAN ERYTHROCYTES AFTER 
IMMOBILIZATION IN ALGINATE GEL AND STORAGE AT DIFFERENT LOW TEMPERATURES 
Vysekantsev I.P., Petrov I.V., Buriak I.A., Martsenyuk V.P. 
Key words: probiotics, immobilization, alginate gel, low-temperature storage. 

The research was focused on the development of technologies for long-term storage of probiotics 
immobilized in gel carriers at various low temperatures. The aim of the research was to investigate the 
viability and adhesive activity of probiotic microorganisms after immobilization in an alginate gel and storage 
at various low temperatures for 24 months (observation period). Probiotic strains of the microorganisms 
Escherichia coli M–17 (E. coli M–17), Lactobacillus acidophilus IMB B-2637 (L. acidophilus), Saccharomyces 
cerevisiae IMB Y-505 (S. cerevisiae) were immobilized in 1% alginate gel either without additives or 
supplemented with lactose, sucrose, skimmed milk and protective SML medium. The samples were frozen at 
uncontrolled cooling rates in refrigerators with temperatures of –20, –40, –75 °C. When then frozen down to 
–196 °C, the samples were cooled to –40 °C at the rate of 1 deg / min, and then immersed in liquid nitrogen. 
The samples were stored at the indicated temperatures for 24 months (observation period). During storage, 
part of the granules was thawed in a water bath and dissolved in 4% EDTA solution. The viability of 
microorganisms was determined by the ability of microbial cells to form colonies on agar media. Adhesive 
activity was determined by the ability to adhere to human erythrocytes 0(I) group, Rh (+). When cooled down 
to –20, –40, –75, –196 °C and after subsequent storage at –196 °C, immobilized microorganisms in all 
varieties of gel did not die. In most samples cells died between 1 and 3 months of storage at –20, –40, –75 
°C.  After 24 months, it was found that the most resistant to storage at these temperatures were the bacteria 
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L. acidophilus, and the most sensitive were the yeast S. cerevisiae. The viability of all microorganisms 
immobilized in 1% gel without additives was minimal. The addition of disaccharides of lactose, sucrose, SML 
medium and milk to the alginate gel increased the cryoprotective properties of the alginate gel. The highest 
viability of immobilized microorganisms was observed in the gel with SML medium. As the storage 
temperature decreased from –20 to –75 °C, the number of viable microbial cells in all gel samples increased. 
Immobilization in gel carriers and storage for 24 months did not affect the adhesive properties of probiotics E. 
coli M–17, L. acidophilus, S. cerevisiae. The changes in the viability of microbial cells are associated with the 
severity of damaging physicochemical factors that accompany the processes of water crystallization at 
temperatures of –20, –40, –75 °C. The protective effect of additives in the composition of the alginate gel is 
analyzed. The viability of microorganisms immobilized in gel granules during long-term storage at different 
low temperatures is influenced by the species cryoresistance of microorganisms, temperature regimens and 
storage duration, the composition of the gel carrier. The processes of immobilization and storage at low 
temperatures did not change the adhesive activity of immobilized microorganisms. 

DOI 10.31718/2077-1096.20.4.124 
УДК 616.314-018.4-003.93-085.272.2:612.015.31]-073.756.8-036-092.9 
Ган І.В., Фурдичко А.І., Ільчишин М.П., Федун І.Р., Пороховська Н.В.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ОСТЕОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ 
КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ 
В ЕКСПЕРИМЕНТІ ТА КЛІНІЧНО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ 
ПАЦІЄНТІВ 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
Лікування хворих на хронічний періодонтит є однією з важливих і не повністю вирішеною пробле-
мою сучасної стоматології, що спонукало до пошуку нових ефективних методів лікування. Метою 
нашого дослідження було оцінити ефективність впливу на інтенсивність регенераційних процесів 
в кістковій тканині композиції на основі гідроксіапатиту кальцію в експерименті, аналізуючи ре-
зультати кальцій-фосфорного обміну, а також проаналізувати ефективність лікування хворих на 
хронічний гранулюючий періодонтит з набутою широкою верхівкою кореня зуба, розпрацьованою 
композицією та порівняти з результатами використання загальноприйнятого матеріалу мінерал 
триоксид агрегат. Матеріали та методи дослідження. Усі тварини були розподілені на 4 дослідні 
групи, яким створили деструкцію кісткової тканини та заповнили її досліджуваними матеріалом, 
окрім групи порівняння. Виведення з експерименту проводили на 14 та 90 добу. У гомогенаті кіст-
кової тканини досліджували вміст кальцію та фосфору. 59 хворих розподілено на дві групи: у дослі-
дній групі проводили пломбування апікальної ділянки кореня запропонованою нами композицією, а у 
групі порівняння – пломбування верхівки кореня матеріалом мінерал триоксид агрегат. Результа-
ти та їх обговорення. На 14 добу спостерігали найбільше зниження іонів кальцію та фосфору у 2-й 
дослідній групі у 1,8 раза, а у 4-й – лише у 1,3 раза. На 90 добу вміст іонів кальцію та фосфору все 
ще залишався нижчим відносно показників групи контролю у 1,6 та 1,5 раза відповідно, а у 4-й групі 
у 1,01 та 1,1 раза. Аналіз результатів лікування хворих через 6 місяців свідчить про зниження зна-
чення індексу у дослідній групі в 1,4 раза, а в контрольній - в 1,1 раза. Через 12 місяців у дослідній 
групі індекс зменшився в 1,9 раза, а у групі порівняння лише в 1,4 раза. Висновок. Експерименталь-
но, клінічно та рентгенологічно доведено, що запропонована композиція ефективніше стимулює 
процеси біоревіталізації та регенерації тканин періодонту порівняно із загальноприйнятим препа-
ратом мінерал триоксид агрегат. 
Ключові слова: хронічний гранулюючий періодонтит, композиція на основі гідроксіапатиту кальцію, регенерація, кальцій-
фосфорний обмін, індекс стану деструкції верхівкового періодонтиту (СДВП).  
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є фрагментом теми дослідження кафедри тера-
певтичної стоматології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького "Розробка та вдоско-
налення методів діагностики, профілактики та лікування пародонту, карієсу та його ускладнень", № держ. реєстрації 
0120U002139. 

Вступ 
Хронічні форми періодонтиту займають ваго-

ме місце серед усіх стоматологічних захворю-
вань та залишаються актуальною проблемою 
сучасної медицини. У працездатного населення 
молодого віку спостерігається помітна тенденція 
до збільшення випадків захворювань на хронічні 
форми періодонтиту. Це зумовлено складністю 
діагностики та досить часто відсутністю трива-

лих позитивних результатів після проведеного 
ендодонтичного лікування [1, 2]. Довготривалий 
безсимптомний перебіг хронічних форм пері-
одонтиту спричиняє наростання деструкційних 
процесів не лише в тканинах періодонту та аль-
веолярній кістці, але й сприяє резорбції цементу 
та дентину кореня, що зумовлює утворення на-
бутої широкої верхівки кореня зуба. Головними 
завданнями під час лікування хворих на хроніч-


