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femoral muscles. The administration of curcumin under the experimental conditions probably reduced the 
total NOS activity by 39.7% and iNOS activity by 44.6% in the femoral muscle homogenate compared to the 
respective values of control II. Under these conditions, cNOS activity increased in 3.42 times, and its 
coupling index increased in 5.8 times compared to control II. The peroxynitrite concentration of alkaline and 
alkaline earth metals decreased by 25.1%. We can suggest that the administration of curcumin to rats under 
the experimental metabolic syndrome and the round-the-clock lighting exposure significantly affects the 
indicators of the nitric oxide system in the tissue of the femoral muscles, and in particular, it removes the 
imbalance of cNOS / iNOS activity, and improves the cNOS coupling that is accompanied by reducing the 
concentration of highly toxic active forms of nitrogen – peroxynitrites. 
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ЗМІНА АДГЕЗИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КЛІНІЧНИХ ІЗОЛЯТІВ 
STREPTOCOCCUS MITIS ПІД ВПЛИВОМ АНТИСЕПТИКІВ 
Резидентна мікробіота порожнини рота грає важливу роль як фактор її колонізаційної резистент-
ності, що забезпечує стоматологічне здоров’я людини. Проте, в той же час оральні мікроорганізми 
можуть бути джерелом інфекційної патології. Науковці наголошують, що в ситуації, яка склалася з 
підвищеною стійкістю бактерій до антибіотиків відчуття кворуму є особливо привабливою мішен-
ню, оскільки цей механізм контролює кілька факторів бактеріальної вірулентності, які впливають 
на адгезію, інвазію та колонізацію мікроорганізмів під час розвитку патологічного процесу. Інгібі-
торами QS можуть бути ферменти та різні хімічні речовини, які мають здатність впливати на 
відчуття кворуму. Streptococcus mitis є представником резидентної мікробіоти ротоглотки люди-
ни. Але, незважаючи на свій коменсалізм, Streptococus mitis в асоціації з іншими мікроорганізмами 
приймає участь у багатьох патологічних процесах. Мета дослідження вивчення дії антисептиків 
Декасану і Йодоформу на адгезивні властивості клінічних ізолятів Streptococus mitis, виділених з по-
рожнини рота хворих на інфекційно-запальні постекстракційні ускладнення. Матеріали і методи 
дослідили клінічні ізоляти Streptococus mitis, які були виділені від 8 хворих, що проходили лікування 
інфекційно-запального постекстракційного ускладнення у лікувально - хірургічному відділенні кому-
нальної установи «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна полікліні-
ка». Ідентифікацію виділених культур проводили за допомогою автоматичного бактеріологічного 
аналізатора Vitec-2 compact bioMarieux (Франція). В дослідженні використовували середні значення 
суббактеріостатичних концентрацій діючих речовин антисептиків. Адгезивні властивості клініч-
них ізолятів під дією Декасану та Йодоформу визначали за методикою В.І. Бриліс. Висновки: анти-
септики неоднаково впливають на адгезивні властивості клінічних ізолятів Streptococus mitis.  
Ключові слова: Streptococcus mitis, антисептик, декасан, йодоформ, адгезія. 
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Резидентна мікробіота порожнини рота грає 
важливу роль як фактор її колонізаційної резис-
тентності, що забезпечує стоматологічне здо-
ров’я людини [1,2]. Проте, в той же час оральні 
мікроорганізми можуть бути джерелом інфекцій-
ної патології. Одним з основних представників 
постійної мікробіоти ротової порожнини є 
Streptococcus mitis (S.mitis), який відноситься до 
багаточисленної гетерогенної групи маловіруле-
нтних стрептококів[1].  

У відповідь на збільшення щільності полімік-
робного співтовариства бактеріальні клітини 
продукують велику кількість сигнальних моле-
кул, які активують механізми, направлені на ре-
гуляцію експресії генів відповідальних за віруле-
нтність, резистентність до лікарських препаратів. 
Специфічні сигнали координують поведінку бак-
терій і допомагають їм пристосуватися до не-
сприятливих умов і підсилювати свою патоген-
ність [3,4,5,6].  

В період золотої епохі виникнення антибіоти-
ків, коли інфекційні хвороби перестали бути при-
чиною масових смертей всього світу, напевно, 
ніхто не міг навіть припустити, що через роки 
світ зіштовхнеться з іншою глобальною пробле-
мою. І буде потерпати від інфекційних хвороб, 
але причиною смертей будуть самі антибіотики, 
а не їх відсутність. З кінця 20 століття все більше 
мікроорганізмів, стають стійкими до багатьох 
протимікробних препаратів, що в свою чергу 
призводить до появи антибіотикорезистентності 
[7]. 

Науковці наголошують, що в ситуації яка 
склалася з підвищеною стійкістю бактерій до ан-
тибіотиків, відчуття кворуму (QS) є особливо 
привабливою мішенню, оскільки цей механізм 
контролює кілька факторів бактеріальної віруле-
нтності, які впливають на адгезію, інвазію та ко-
лонізацію мікроорганізмів під час розвитку пато-
логічного процесу. Отже, втручання в QS за до-
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помогою агентів, що інгібують QS і призводять 
до зменшення або навіть повного пригнічення 
міжклітинної комунікації бактерій, мабуть, є ба-
гатообіцяючим підходом у боротьби з хворобами 
бактеріального ґенезу [4,8]. Інгібіторами QS мо-
жуть бути ферменти та різні хімічні речовини, які 
мають здатність впливати на відчуття кворуму 
[9,10]. Враховуючи вищезазначене вкрай важли-
вим є пошук нових антимікробних препаратів, 
ефективних щодо резистентних мікроорганізмів 
з тривалою дією [10]. 

Також потрібно зазначити, що QS може впли-
вати на властивості бактерій-коменсалів і нада-
вати їм патогенний потенціал, який мають пато-
генні збудники [11]. Streptococcus mitis (S.mitis) є 
представником резидентної мікробіоти ротоглот-
ки людини. Але, незважаючи на свій коменса-
лізм, S.mitis в асоціації з іншими мікроорганіз-
мами приймає участь у багатьох патологічних 
процесах таких як ендокардит, ендофтальміт, 
бактеріємії, септицемії, що вказує на вірулент-
ність даного мікроорганізму [12,13,14]. Як відомо 
з літературних джерел стрептококи мають адге-
зини, які представлені поверхневими білками, 
тейхоєвими кислотами, капсульними полісаха-
ридами, які в свою чергу забезпечують адгезію 
до тканин. За рахунок адгезії розпочинається 
процес взаємодії бактерій і тканин макрооргані-
зму, а такий контакт може стати початком розви-
тку інфекційного процесу [15].  

Мета дослідження  
Вивчення дії антисептиків Декасану і Йодо-

форму на адгезивні властивості клінічних ізоля-
тів Streptococus mitis, виділених з порожнини ро-
та хворих на інфекційно-запальні постекстрак-
ційні ускладнення. 

Матеріали та методи 
Дослідили клінічні ізоляти Streptococus mitis, 

які були виділені від 8 хворих, що проходили лі-
кування інфекційно-запального постекстракцій-
ного ускладнення у лікувально - хірургічному 
відділенні комунальної установи «Полтавський 
обласний центр стоматології – стоматологічна 
клінічна поліклініка». Ідентифікацію виділених 
культур проводили за допомогою автоматичного 
бактеріологічного аналізатора Vitec-2 compact 
bioMarieux (Франція). 

В якості антисептичних препаратів були до-
сліджені: Декасан (ТОВ «Юрія-Фарм» м. Київ.) 
форма випуску розчин декаметоксину 0,2 мг/мл. 

Йодоформ (ПП «Латус» м.Харків), форма ви-
пуску дрібнокристалічний порошок, але врахо-
вуючи той факт, що цей антисептик погано роз-
чинний у воді, використовували 5% йодоформ-
ний бинт, який був приготований самостійно 
[16,17]. В дослідженні використовували середні 
значення суббактеріостатичних концентрацій 
(СБсК) діючих речовин антисептиків щодо 
S.mitis. СБсК складала для декаметоксину 
0,23±0,3 мкг/мл, для йодоформу 1,75±0,4 мг/мл. 

Адгезивні властивості клінічних ізолятів під 
дією Декасану та Йодоформу визначали за ме-
тодикою В.І. Бриліс з використанням еритроцитів 
крові групи І (0) Rh+ [18]. Оцінювали дію СБсК 
Декасану та Йодоформу на адгезивні властиво-
сті досліджуваних клінічних ізолятів враховуючи 
індекс адгезії мікроорганізмів (ІАМ). За методи-
кою В.І. Бриліс всі мікроорганізми згідно значен-
ню ІАМ поділяли на мікроорганізми, які не про-
являють адгезивність (при ІАМ - ≤ 1.75); мікроор-
ганізми, які відносяться до низькоадгезивних 
(при ІАМ - 1,75-2,49); мікроорганізми, які є сере-
дньоадгезивними (при ІАМ - 2,50-4,0); та мікро-
організми, які є високоадгезивними (при ІАМ - > 
4,0) [18]. Досліджували як впливає СБсК декаме-
токсину і йодоформу на адгезивні властивості 
досліджуваних клінічних ізолятів враховуючи 
ІАМ. 

Дослідження з антисептиками повторювали 
тричі, у якості контролю використовували показ-
ники ІАМ досліджуваних ізолятів без антисепти-
ків. Варіаційно-статистична обробка результатів 
дослідження виконана за допомогою програми 
Microsoft Excel з визначенням основних варіа-
ційних показників: середні величини (M), середні 
похибки (m), рівень значущості (p). Достовірність 
отриманих результатів визначалась за допомо-
гою критерію Ст’юдента. 

Результати дослідження та їх обговорення 
За результатами нашого дослідження вияви-

ли, що досліджувані клінічні ізоляти S.mitis., згід-
но критеріїв ІАМ за методикою В.І. Бриліс відно-
сяться до високоадгезивних мікроорганізмів. Ви-
сокі показники адгезії вказують на наявність фа-
кторів патогенності у даної групи бактерій, що 
свідчить про можливу здатність їх існування в 
полімікробному співтоваристві і взаємодіяти за 
рахунок міжклітинної комунікації з іншими пред-
ставниками такої спільноти мікроорганізмів. І бу-
ти невід’ємною частиною патологічного процесу, 
тому що саме адгезія розпочинає взаємодію мік-
роорганізмів з тканинами господаря. Враховую-
чи вищезазначене, стає зрозумілим, чому R 
Junges (2019) зі співавторами наголошує звер-
нути увагу на S.mitis., які втрачають властивості 
бактерій-коменсалів, а набувають патогенного 
потенціалу [11]. Після дії СБсК Декасану на клі-
нічні ізоляти показники ІАМ зменшувалися у 1,3 
рази (р< 0,05) порівняно з показниками ІАМ кон-
тролю досліджуваних ізолятів. Після дії СБсК 
Йодоформу на клінічні ізоляти S.mitis. спостері-
гали збільшення показників ІАМ у 1,6 разів (р< 
0,05) щодо контрольних показників ІАМ дослі-
джуваної культури. Порівняння дії СБсК Декаса-
ну і СБсК Йодоформу на адгезивні властивості 
досліджуваних клінічних ізолятів показало, що 
показники ІАМ після дії СБсК Декасану у 2,1 рази 
(р< 0,05) були меншими за показники ІАМ після 
дії СБсК Йодоформу (таблиця 1). 
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Таблиця 1: 
Показники ІАМ клінічних ізолятів S.mitis під дією СБсК 

 досліджуваних антисептиків (M±m) 
Антисептики 

Культура Контроль Декасан, 
мкг/мл 

Йодоформ, 
мг/мл 

S.mitis 8,55±0,82 6,53±1,11*• 13,9±0,82* 

Примітка: * - достовірність різниці показників ІАМ культур 
у присутності антисептиків з ІАМ контролю  
(р< 0,05);  
• - достовірність різниці показників ІАМ культур 
 у присутності Декасану з ІАМ культур  
у присутності Йодоформу (р< 0,05); 

Наше дослідження показало, що антисептич-
ні препарати по-різному впливають на вірулент-
ність мікроорганізмів. При застосуванні Декасану 
на досліджувані клінічні ізоляти спостерігали 
зменшення адгезивних властивостей, а при ви-
користанні Йодоформу виявили посилення адге-
зивних властивостей, за рахунок збільшення ад-
гезії досліджуваних культур у декілька разів. Такі 
результати потрібно враховувати під час ліку-
вання та профілактики інфекційно-запального 
процесу. Rakesh Sikdar (2020) у своїх наукових 
працях наголошує, що при використанні хімічних 
речовин, якими є антисептичні препарати мож-
ливо пригнічувати взаємозв’язок специфічних 
сигнальних молекул, чим спричинити порушення 
міжклітинної комунікації бактерій у полімікроб-
ному співтоваристві [9]. 

Висновки 
Досліджувані клінічні ізоляти S.mitis відно-

сяться до високоадгезивних мікроорганізмів. Пі-
сля застосування антисептичних препаратів, які 
мають широке використання в стоматології під 
час лікування та профілактики інфекційно-
запальних процесів встановили, що досліджува-
ні антисептики неоднаково впливають на адге-
зивні властивості клінічних ізолятів S.mitis. Анти-
септик Декасан зменшує адгезивні властивості 
цих бактерій, а антисептик Йодоформ навпаки 
збільшував адгезивні властивості, чим підсилю-
вав фактори патогенності даних представників. 
Отримані результати потрібно враховувати під 
час лікування та профілактики інфекційно-
запальних процесів. 
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Summary 
CHANGES IN ADHESIVE PROPERTIES OF CLINICAL ISOLATES OF STREPTOCOCCUS MITIS AFTER EXPOSURE TO 
ANTISEPTICS 
Chumak Yu.V., Loban' G.A., Ananieva M.M., Faustova M.O., Havryliev V.M. 
Key words: Streptococcus mitis, antiseptic, dekasan, iodoform, adhesion. 

The resident oral microbiota plays an important role as a factor in its colonization resistance that ensures 
human oral health. However, at the same time, oral microorganisms can act as causative agents of infec-
tious diseases. Scientists emphasize that in the situation when bacteria demonstrated increased resistance 
to antibiotics, quorum sensing is a particularly attractive target, since this mechanism controls several factors 
of bacterial virulence that affect adhesion, invasion and colonization of microorganisms during the 
development of the pathological process. Quorum sensing inhibitors can be enzymes and various chemicals 
that able to affect quorum sensing. Streptococcus mitis is a representative of the resident microbiota of the 
human oropharynx. But despite its commensalism, Streptococcus mitis in association with other 
microorganisms takes part in many pathological processes. Objective of this study is to study the effect of 
Dekasan and Iodoform antiseptics on the adhesive properties of Streptococus mitis clinical isolates taken 
from the oral cavity of patients with infectious and inflammatory post-extraction complications. 
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Materials and methods: examined clinical isolates of Streptococus mitis, which were isolated from 8 pa-
tients undergoing treatment for infectious-inflammatory post-extraction complications in the medical and 
surgical department of Poltava Regional Centre of Stomatology - Dental Clinical Polyclinic. Identification of 
selected cultures was carried out using an automatic bacteriological analyzer Vitec-2 compact bioMarieux 
(France). We used the average values of subbacteriostatic concentrations of the active ingredients of 
antiseptics. Adhesive properties of clinical isolates under the influence of Dekasan and Iodoform were deter-
mined according to the method of V.I. Brylis. 

Conclusions: antiseptics have different effects on the adhesive properties of clinical isolates of Streptoco-
cus mitis. 


