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Останнім часом у світі реєструють підвищення ідентифікації нових збудників, не характерних для 
мікробіоти людини, та суттєві зміни мікробного складу різних біотопів її організму. Метою даного 
дослідження було вивчити чутливість клінічного ізоляту S. pluranimalium до антисептиків. Матері-
али та методи. Клінічний ізолят S. pluranimalium був виділений з ротової порожнини пацієнта. Виді-
лення та культивування мікроорганізму здійснювали за загальноприйнятими методами. Заключну 
ідентифікацію проводили за допомогою автоматичного бактеріологічного аналізатора. Чутли-
вість досліджуваного ізоляту S. pluranimalium до антисептиків визначали методом двократних се-
рійних розведень у рідкому поживному середовищі, відповідно до наказу Міністерства охорони здо-
ров’я України №167 від 05.04.2007 «Про затвердження методичних вказівок «Визначення чутливос-
ті мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів». Чутливість оцінювали за мінімальною інгі-
буючою та мінімальною бактерицидною концентраціями у мкг/мл. Чутливість досліджуваного клі-
нічного ізоляту визначали до хлоргексидину біглюконату 0,05%, декасану 0,02%, екстракту хлоро-
філіпту 2,0%. Результати та їх обговорення. За результатами досліджень клінічний ізолят S. 
pluranimalium виявився чутливим до дії антисептиків в різній мірі. Антисептики групи четвертин-
них амонієвих сполук мали більш виражену протимікробну дію щодо досліджуваного мікроорганізму, 
у порівнянні з екстрактом хлорофіліпту.  Висновки. Серед означених антисептиків досліджуваний 
штам стрептококу був найбільш чутливим до декасану, порівняно з хлоргексидиом та природним 
екстрактом хлорофіліпту, мінімальні інгібуючі та мінімальні бактерицидні концентрації яких пере-
вищували дані показники декасану. 
Ключові слова: S. pluranimalium, антисептик, хлоргексидин, декасан, хлорофіліпт 
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Рід Streptococcus нараховує понад 60 видів 
мікроорганізмів, при чому таксономічне поло-
ження деяких з них до сьогодні залишається не-
визначеним [1]. Поряд зі значною філогенетич-
ною диверсифікацією, стрептококи заселяють 
велику кількість екологічних ніш, складаючи ос-
нову номофлори багатьох біотопів організму 
людини. Проте, деякі представники цього роду 
відомі як провідні патогени людей чи тварин 
[2,3,4]. Останнім часом у світі реєструють підви-
щення ідентифікації нових збудників, не харак-
терних для мікробіоти людини, та суттєві зміни 
мікробного складу різних біотопів її організму [5, 
6]. Підтвердженням цьому є випадки тяжких ін-
фекційних процесів у людей, етіологічним чин-
ником яких були патогенні для риб, курей та ве-
ликої рогатої худоби стрептококи [7].  

Так, Streptococcus pluranimalium – нетиповий 
для людини мікроорганізм, що колонізує сечо-
статеву систему, вим’я та мигдалики ссавців, 
пір’я, дихальні шляхи птахів [8]. S. pluranimalium 
викликає мастити у дійних корів, септицемії та 
ендокардити у курей та вагініти та аборти у ве-
ликої рогатої худоби [9]. Проте, останні 7 років у 
світі щорічно реєструють один-два клінічні випа-
дки захворювань у людей, розвиток яких викли-
кав саме цей представник стрептококів [10]. S. 
pluranimalium був виділений як збудник абсцесів 
головного мозку, септицемій і ендокардитів як у 
імуноскомпрометованих, так і здорових пацієнтів 
[9,10,11,12].  

Незначна кількість описаних клінічних випад-

ків у світі та обмежений обсяг інформації не роз-
кривають повністю біологічні властивості нового 
для людини патогена, його фактори патогенності 
та чутливість до хіміотерапевтичних препаратів, 
що суттєво ускладнює діагностику та лікування 
хвороб, викликаних S. pluranimalium.  

Мета дослідження 
Вивчити чутливість клінічного ізоляту S. 

pluranimalium до антисептиків. 
Матеріали та методи 

Клінічний ізолят S. pluranimalium був виділе-
ний з пародонтальної кишені пацієнта з гострим 
гнійним перикоронитом. Матеріал засівали на 
5% кров’яний агар з додаванням дріжджового гі-
дролізату, як стимулятор росту мікроорганізмів, 
та наступним виділенням чистої культури. Мік-
роорганізми культивували 24 години при 37°С в 
присутності 8-10% СО2. Заключну ідентифікацію 
проводили за допомогою автоматичного бакте-
ріологічного аналізатора Vitec – 2compact 
bioMérieux (Франція), згідно інструкції виробника.  

Чутливість досліджуваного ізоляту S. 
pluranimalium до антисептиків визначали мето-
дом двократних серійних розведень у рідкому 
поживному середовищі, відповідно до наказу 
МОЗ України №167 від 05.04.2007 «Про затвер-
дження методичних вказівок «Визначення чут-
ливості мікроорганізмів до антибактеріальних 
препаратів» [13]. За допомогою мікропіпетки зі 
стерильним кінцевиком 1,0 мл антисептика  вно-
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сили в першу пробірку з 1,0 мл поживного буль-
йону. Після ретельного змішування переносили 
1,0 мл розчину, що утворився, в наступну пробі-
рку, в якій містилося 1,0 мл поживного бульйону. 
Дану процедуру повторювали доки не був приго-
тований необхідний ряд розведень, але не мен-
ше 10 пробірок. Із останньої пробірки кінцевиком 
1,0 мл розчину видаляли. Таким чином, отриму-
вали ряд пробірок з розчинами антисептика, 
концентрації яких відрізнялися в сусідніх пробір-
ках у 2 рази.  

В якості інокулюма використовували мікробну 
суспензію S. pluranimalium еквівалентну 1,0 за 
стандартом МакФарланда, розведену в 100 ра-
зів у фізіологічному розчині, після чого концент-
рація мікроорганізмів в ній становила 3х1010 
КУО/см3. В кожну пробірку з готовим подвійним 
розведенням розчину антисептика і в одну про-
бірку з 1,0 мл поживного бульйону («негатив-
ний» контроль) кінцевиком вносили по 1,0 мл 
інокулюма, приготованого ex tempore. Всі пробі-
рки, окрім «негативного» контролю, інкубували у 
звичайній атмосфері при температурі 35°С про-
тягом однієї доби. Пробірку з «негативним» кон-
тролем зберігали при температурі 4°С до обліку 
результатів.  

Мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) ви-
значали в мкг/мл за найменшою концентрацією 
розчину антисептика, що була здатна пригнічу-
вати видимий ріст досліджуваної культури мік-
роорганізму, наявність якого оцінювали шляхом 
огляду пробірки у прохідному світлі, порівнюючи 
з «негативним» контролем. Мінімальну бактери-
цидну концентрацію (МБцК) антисептиків визна-
чали в мкг/мл за найменшою концентрацією ан-
тисептика, що повністю знищував культуру бак-

терій, шляхом посіву мікроорганізмів з поживно-
го бульйону, де відбулася затримка росту мікро-
організму, на поживний агар. 

Визначали чутливість досліджуваного клініч-
ного ізоляту до хлоргексидину біглюконату 
0,05% (Хлоргексидин-Віола, Віола ФФ ЗАТ, За-
поріжжя, Україна, р/н UA/14616/01/01), декасану 
0,02% (Юрія-Фарм ТОВ, Київ, Україна, р/н 
UA/5364/01/01), екстракту хлорофіліпту 2,0% ( 
Хлорофіліпт, Галичфарм АТ, Львів, Україна, р/н 
UA/4551/01/01).  

Статистичний аналіз отриманих результатів 
здійснювали за допомогою стандартних пакетів 
програм “STATISTICA+” та “Microsoft Excel 2010”. 
Наявність відмінностей між досліджуваними по-
казниками оцінювали за t-критерієм Стьюдента. 
Результати вважали достовірними при значен-
нях р<0,05. 

Результати та їх обговорення 
За результатами досліджень клінічний ізолят 

S. pluranimalium виявився чутливим до дії анти-
септиків в різній мірі (Рис.1). Досить закономір-
но, що антисептики групи четвертинних амоніє-
вих сполук мали більш виражену бактеріостати-
чну дію щодо досліджуваного мікроорганізму, у 
порівнянні з екстрактом хлорофіліпту. Так, МІК 
останнього у 2,4 рази достовірно перевищувала 
даний показник декасану та у 1,2 рази - хлоргек-
сидину (р<0,05).  Варто зауважити, що повне 
знищення  S. pluranimalium спостерігали в сере-
дньому у присутності однакових МБцК хлорофі-
ліпту та хлоргексидину, що, імовірно, могло бути 
наслідком частого використання останнього при 
лікуванні інфекційних захворювань різної локалі-
зації.  

 
Рис. 1. Чутливість клінічного ізоляту S. pluranimalium до антисептиків, n=5, М±m. 

Однак, найбільшу чутливість серед означе-
них антисептиків клінічний ізолят S. 
pluranimalium виявляв до декасану. Його МБцК 
щодо досліджуваної чистої культури стрептококу 
була нижчою у 2,0 рази, порівняно з МБцК хлор-
гексидину та екстракту хлорофіліпту (р<0,05).  

Екстракт хлорофіліпту відомий потужною 
протимікробною дією щодо грампозитивних мік-

роорганізмів, включаючи представників роду 
Staphylococcus та дріжджоподібних грибів Can-
dida spp. Його широко використовують при ліку-
ванні запальних захворювань слизових оболо-
нок порожнини рота, обробки хірургічних ран для 
профілактики контамінації золотистим стафіло-
коком. Проте, науково обґрунтований механізм 
впливу екстракту хлорофіліпту на бактеріальну 
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клітину та його протимікробної дії до сьогодні не 
описаний. Поряд з цим, антисептики групи чет-
вертинних амонієвих сполук (хлоргексидин та 
декасан) давно зарекомендували себе на фар-
мацевтичному ринку та клініці як потужні анти-
септики, що володіють вираженою активністю 
щодо широкого спектру патогенів. Вони пору-
шують цілісність клітинних оболонок мікроорга-
нізмів шляхом зменшення їх поверхневого натя-
гу, з наступним осмотичним лізисом. Імовірно, 
саме тому, досліджуваний клінічний ізолят S. 
pluranimalium виявляв більшу чутливість до хло-
ргексидину та декасану.  

Однак, хлоргексидин використовують в меди-
чній практиці вже понад 40 років, при чому 
останнім часом це першочерговий препарат ви-
бору для антисептичної обробки інфекційних 
уражень різної локалізації.  Тому, закономірним 
може бути зниження чутливості мікроорганізмів 
до його дії. Однак, механізм розвитку резистент-
ності бактерій до хлоргексидину остаточно не 
з’ясований і потребує подальшого вивчення.   

Висновки 
Отже, клінічний ізолят S. pluranimalium ви-

явився чутливим до дії декасану, хлоргексидину 
та екстракту хлорофіліпту. Серед означених ан-
тисептиків досліджуваний штам стрептококу 
найбільш чутливий до декасану, порівняно з 
хлоргексидином та природним екстрактом хло-
рофіліпту, МІК та МБцК яких перевищують дані 
показники декасану.  
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Реферат 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО ИЗОЛЯТА STREPTOCOCCUS PLURANIMALIUM К АНТИСЕПТИКАМ 
Фаустова М.А. 
Ключевые слова: S. pluranimalium, антисептик, хлоргексидин, декасан, хлорофилипт 

В последнее время в мире регистрируют повышение идентификации новых возбудителей, не ха-
рактерных для микробиоты человека, и существенные изменения микробного состава различных би-
отопов ее организма. Целью данного исследования было изучить чувствительность клинического 
изолята S. pluranimalium к антисептикам. Материалы и методы. Клинический изолят S. pluranimalium 
был выделен из ротовой полости пациента. Выделение и культивирование микроорганизма осущест-
вляли согласно общепринятым методам. Заключительную идентификацию проводили с помощью ав-
томатического бактериологического анализатора. Чувствительность исследуемого изолята S. 
pluranimalium к антисептикам определяли методом двукратных серийных разведений в жидкой пита-
тельной среде, в соответствии с приказом Министерства охраны здоровья Украины №167 от 
05.04.2007 «Об утверждении методических указаний «Определение чувствительности микроорганиз-
мов к антибактериальным препаратам». Чувствительность оценивали по минимальной ингибирующей 
и минимальной бактерицидной концентрациях в мкг / мл. Чувствительность исследуемого клиническо-
го изолята определяли к хлоргексидину биглюконату 0,05%, декасану 0,02%, экстракту хлорофиллип-
та 2,0%. Результаты и их обсуждение. По результатам исследований клинический изолят S. 
pluranimalium оказался чувствительным к действию антисептиков в разной степени. Антисептики груп-
пы четвертичных аммониевых соединений имели более выраженное противомикробное действие в 
отношении исследуемого микроорганизма, по сравнению с экстрактом хлорофиллипта. Выводы. Сре-
ди указанных антисептиков исследуемый штамм стрептококка был наиболее чувствительным к дека-
сану по сравнению с хлоргексидином и природнім экстрактом хлорофиллипта, минимальные ингиби-
рующие и минимальные бактерицидные концентрации которых превышали данные показатели дека-
сана. 
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Summary 
SENSITIVITY OF STREPTOCOCCUS PLURANIMALIUM CLINICAL ISOLATE TO ANTISEPTICS 
Faustova M.O. 
Key words: S. pluranimalium, antiseptic, chlorhexidine, decasan, chlorophyllipt 

Recent reports have stressed out a global increase in the identification of new pathogens, which are not 
characteristic for the human microbiota, as well as significant changes in the microbial composition of 
different biotopes of its body. The purpose of this study was to investigate the sensitivity of S. pluranimalium 
clinical isolate to antiseptics. Materials and methods. The clinical isolate of S. pluranimalium was taken from 
the patient's mouth. The isolation and cultivation of the microorganism was carried out by standard 
techniques. Final identification was performed using an automatic bacteriological analyzer. The sensitivity of 
the studied S. pluranimalium isolate to antiseptics was determined by the method of double serial dilutions in 
liquid nutrient medium, in accordance with the Order №167 of the Ministry of Public Health of Ukraine on “On 
Approval of Training Guidance” Assessment of the sensitivity of microorganisms to antibiotics”. The 
sensitivity was assessed by the minimum inhibitory and minimum bactericidal concentrations in µg / ml. The 
sensitivity of the clinical isolate under the study was determined to 0.05% for chlorhexidine, 0.05% for 
decasan, and 2.0% for chlorophyllipt extract. According to the results obtained, the clinical isolate of S. 
pluranimalium was sensitive to the action of antiseptics in varying degrees. The antiseptics of the Quaternary 
ammonium compound group had a more pronounced antimicrobial effect on the test organism compared to 
the chlorophyllipt extract. Conclusions. Among these antiseptics, the tested strain of streptococcus was the 
most sensitive to decasan, compared with chlorhexidine and natural extract of chlorophyllipt, the minimum 
inhibitory and minimum bactericidal concentrations of which exceeded these indicators of decasan. 

DOI 10.31718/2077-1096.20.2.185 
УДК 616.65-006 
Мед В.В., Бабенко В.І., Филенко Б.М. 
ДЕЯКІ МОРФОЛОГІЧНІ ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ  
РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ 
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 

Найбільш розповсюдженою гістологічною формою раку передміхурової залози є ацинарна аденокар-
цинома різного ступеня диференціювання. Основним діагностичним критерієм, що враховується 
при виборі методу лікування раку передміхурової залози, є морфологічний атипізм залоз, який відо-
бражається у шкалі Гліссона, а також ступінь експресії імуногістохімічних маркерів, одним з яких є 
альфа-метилацил-КоА-рацемаза. Проте, залишається не повністю зрозумілою залежність вира-
женості експресії p504S від ступеня градації пухлини за системою Гліссона. Метою дослідження 
було встановлення взаємозв`язку між ступенем диференціювання аденокарциноми передміхурової 
залози за шкалою Гліссона та ступенем експресії ІГХ маркеру p504s. Було досліджено біопсійний 
матеріал, отриманий від 37 пацієнтів з раком передміхурової залози. За шкалою Гліссона матеріал 
розподілили на три групи: перша відповідала оцінці 1-4 бали, друга – 5-7 балів та третя – 8-10 ба-
лів. ІГХ дослідження з визначення експресії антигену p504s проводили за допомогою моноклональ-
них анти-AMACR/P504s. Аналіз залежності між ступенем диференціювання аденокарциноми пе-
редміхурової залози за шкалою Гліссона та ступенем експресії ІГХ маркеру p504s, було виявлено 
чітку закономірність та встановлено наявність сильного кореляційного зв’язку (r=0,69) між даними 
морфологічними характеристиками пухлини. Виявлена нами закономірність при виконанні дослі-
дження говорить про специфічність даного маркеру при злоякісних пухлинних процесах у передмі-
хуровій залозі, що узгоджується з даними інших досліджень, та дає змогу більш точно диференцію-
вати стадійність процесу за шкалою Гліссона. Це певною мірою дає підґрунтя для вибору адекват-
них методів лікування пацієнтів та удосконалити прогностичні критерії. 
Ключові слова: рак передміхурової залози, атипізм, шкала Гліссона, AMACR, прогноз. 
Робота є фрагментом НДР: «Закономірності морфогенезу органів, тканин та нервово-судинних утворів у нормі, при пато-
логії та під впливом екзогенних чинників», № державної реєстрації 0118U004457. 

Вступ 
За даними ВООЗ рак передміхурової залози 

(РПЗ) займає 4 місце серед злоякісних пухлин у 
чоловіків, а смертність від карциноми даної ло-
калізації посідає 2 місце. В Україні спостеріга-
ється тенденція до постійного зростання захво-
рюваності на рак передміхурової залози. За да-
ними Національного Канцер Реєстру, відзнача-
ється в середньому 40 випадків смерті на сто 

тисяч населення у рік [1]. Захворюваність на 
РПЗ зростає з віком пацієнта, а пік припадає на 
70 років.  

Найбільш розповсюдженою гістологічною 
формою РПЗ є ацинарна аденокарцинома різно-
го ступеня диференціювання [2, 3]. Основним 
діагностичним критерієм, що враховується при 
виборі методу лікування раку передміхурової 
залози, є морфологічний атипізм залоз, який ві-


