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В статті викладені результати вивчення чутливості бактерій двох родин(Enterobacteriaceae 

і Staphylococcaceae) до дев’яти антибіотиків. Виявлена полірезистентність ентеробактерій і ви-
сока чутливість стафілококів. 
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Актуальність проблеми. Широке викорис-

тання антибіотиків з метою лікування бактеріаль-
них інфекцій призвело до формування антибіоти-
корезистентності бактерій [1, 4].  

Циклічність промислового виробництва 
продуктів тваринництва і необхідність викорис-
тання антибіотиків призводить до появи антибіо-
тикостійких бактерій та їх персистенції як в орга-
нізмі тварин, так і в тваринницьких приміщеннях. 
Без знання чутливості збудників до протимікроб-
них препаратів неможливо правильно спланувати 
тактику раціональної антибіотикотерапії [2, 5]. 

Саме тому актуальною проблемою ветери-
нарних спеціалістів є визначення чутливості мік-
роорганізмів до антибіотиків та виявлення най-
більш ефективних в умовах конкретного госпо-
дарства або конкретної тварини [2]. 

Завдання дослідження. Завданням нашо-
го дослідження було вивчити і порівняти антибіо-
тикочутливість ентеробактерій і стафілококів 
шлунково-кишкового тракту, виділених від лабо-
раторних тварин (білих мишей і курчат).  

Матеріали і методи дослідження. В дос-
лідженнях використовували мікробіологічні та  
статистичні методи. Отримали та використали 16 
ізолятів бактерій двох родин, а саме: 
Enterobacteriaceae, Staphylococcaceae, виділених 
з фекалій лабораторних білих мишей і курчат. 
Для виділення та підтримання мікроорганізмів 
використовували універсальні середовища МПА і 
МПБ. Антибіотикочутливість чистих культур ви-
вчали методом дифузії в агар за загальноприй-
нятою методикою [1]. Використовували стандарт-
ні паперові диски, що містили 9 антибіотиків: ам-
піцилін (10 мкг), гентаміцин (10 мкг), доксициклін 
(30 мкг), лінкоміцин (15 мкг), норфлоксацин (5 
мкг), офлоксацин (5 мкг), цефазолін (30 мкг), ци-
профлоксацин (5мкг), цефтриаксон (30 мкг) (Ви-
робництва ЧП Клыса, м. Харків. ТУ У 24.4-
2549201065-001-2002). Отримані дані обробляли 
з використанням програм персонального 
комп’ютера. 

Результати власних досліджень. В ході 
досліджень використали бактерії двох родин, які 
ідентифікували за культуральними і тинкторіаль-
ними властивостями та морфологією. Чисті куль-
тури  (ізоляти) мікроорганізмів виділили з фекалій 
дорослих білих мишей і курчат, що утримуються 

на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. 
Для виділення та підтримання мікроорганізмів 
використовували універсальні середовища МПА і 
МПБ. 

З досліджуваного матеріалу отримували 
завись 1:10, надосадову рідину якої висівали на 
чашки Петрі з м'ясопептонним агаром. Вивчали 
характер росту ізольованих колоній, бактерії з 
відібраних колоній досліджували за тинкторіаль-
ними властивостями та морфологією і відбирали 
придатні для подальшого використання. Бактері-
альну масу відібраних колоній пересівали на м'я-
сопептонний бульйон. В результаті досліджень 
отримали по кілька ізолятів бактерій родин 
Enterobacteriaceae та Staphylococcaceae.  

Ентеробактерії на агарі формували гладкі 
опуклі непрозорі білуваті або кремові блискучі з 
рівними краями колонії діаметром 2-4 мм, у 
м’ясопептонному бульйоні росли дифузно, утво-
рюючи інтенсивну рівномірну каламуть та осад, 
що легко розбивався, іноді утворювали поверх-
неву плівку і кільце на стінці пробірки. При мікро-
скопуванні – це грамнегативні невеликі палички з 
заокругленими краями довжиною 1-6 мкм, шири-
ною 0,3-1,0 мкм, в мазках розташовувалися поо-
диноко, парами, зрідка короткими ланцюжками 
або паралельно одна одній. 

Стафілококи на МПА формували круглі 
опуклі гладкі блискучі непрозорі колонії жовтува-
того або яскраво-жовтого кольору діаметром від 
1 до 6 мм, в м’ясопептонному бульйоні утворю-
вали рівномірну каламуть, після чого випадав 
компактний осад, що легко розбивався. При мік-
роскопічному дослідженні клітини стафілококів 
кулясті розміром 0,5-1 мкм, грампозитивні, роз-
ташовувалися в мазку скупченнями, рідше поо-
диноко.  

Для проведення дослідження на чутливість 
до антибіотиків використовували 18-20-годинні 
бульйонні культури виділених бактерій (рис. 1-2). 

На фото видно зони лізису навколо тих ди-
сків, які містять антибіотики, чутливість до яких 
висока, та відсутність зон лізису, якщо бактерії 
стійкі до дії препарату. В кожному дослідженні ми 
вимірювали діаметр зони лізису в міліметрах. 
Результати досліджень антибіотикочутливості 
виділених бактерій наведені в таблицях 1-2. 
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Бактерії родини Staphylococcaceae Бактерії родини Enterobacteriaceae 

  
Рис. 1. Результати дослідження антибіотикочутливості кишкової мікрофлори мишей 

 

Бактерії родини Staphylococcaceae Бактерії родини Enterobacteriaceae 

  
Рис. 2. Результати дослідження антибіотикочутливості кишкової мікрофлори курчат 

Таблиця 1 
Чутливість до антибіотиків бактерій родиниEnterobacteriaceae,  

виділених від білих мишей, мм 
Антибіотики Ізолят M±m 1 2 3 4 

Ампіцилін 0 0 0 0 0 
Гентаміцин 12 11 10 10 10,75±0,54 
Доксициклін 10 9 8 8 8,75±0,54 
Лінкоміцин 0 0 0 0 0 
Норфлоксацин 12 14 15 14 13,75±0,63 
Офлоксацин 23 20 21 22 21,50±0,72 
Цефазолін 12 9 11 13 11,25±0,90 
Цефтриаксон 21 24 22 20 21,75±0,90 
Ципрофлоксацин 18 22 20 19 19,75±0,90 
M±m 12,0±1,38 12,11±1,91 11,89±1,83 11,78±1,71 - 

 

Таблиця 2 
Чутливість до антибіотиків бактерій родини Staphylococcaceae,  

виділених від білих мишей, мм 
Антибіотики Ізолят M±m 1 2 3 4 

Ампіцилін 8 9 7 11 8,75±0,90 
Гентаміцин 25 22 24 27 24,50±1,09 
Доксициклін 36 33 34 38 35,25±1,27 
Лінкоміцин 35 30 39 36 35,0±1,81 
Норфлоксацин 0 0 0 0 0 
Офлоксацин 21 19 24 18 20,5±1,45 
Цефазолін 27 25 28 22 25,50±1,45 
Цефтриаксон 42 40 39 44 41,25±1,25 
Ципрофлоксацин 22 20 25 19 21,50±1,45 
M±m 22,89±3,64 22,0±2,86 24,44±3,01 23,89±3,69 - 

 

Дані таблиць 1-2 свідчать про різну чутли-
вість бактерій до протимікробних препаратів. Так, 
ентеробактерії виявилися стійкими до шести пре-
паратів (зона затримки росту від 0 до 11,25 мм) і 

чутливими до трьох – цефтриаксону, офлоксаци-
ну і ципрофлоксацину (зона лізису 21,75; 21,50 та 
19,75мм відповідно). Характер антибіотикочутли-
вості стафілококів мишей інший: до семи препа-
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ратів з дев’яти стафілококи чутливі (зони лізису 
від 20,5 до 41,25 мм), а стійкими – до двох пре-
паратів (зона лізису від 0 до 8,75 мм).  

Паралельно нами проводилися аналогічні 

дослідження мікрофлори кишечнику курчат. Ре-
зультати вивчення антибіотикочутливості бакте-
рій, виділених від курчат, представлені в табли-
цях 3 і 4. 

Таблиця 3 
Чутливість до антибіотиків бактерій родиниEnterobacteriaceae, виділених від курчат, мм 
Антибіотики Ізолят M±m 1 2 3 4 

Ампіцилін 0 15 0 0 3,75±2,04 
Гентаміцин 10 18 14 24 16,50±3,26 
Доксициклін 8 23 0 30 15,25±5,38 
Лінкоміцин 0 20 0 27 11,75±4,25 
Норфлоксацин 15 21 17 27 20,0±2,89 
Офлоксацин 21 20 17 33 22,75±3,71 
Цефазолін 11 15 11 24 12,50±2,80 
Цефтриаксон 22 22 25 36 26,25±3,53 
Ципрофлоксацин 20 25 18 24 21,75±1,99 
M±m 11,89±1,83 19,89±1,15 11,33±1,71 25,0±1,53 - 

 

Дані таблиці 3 свідчать про значні коливан-
ня чутливості ентеробактерій з посліду курчат до 
протимікробних препаратів. Так, низька чутли-
вість ентеробактерій (3,75-12,5 мм) характерна 
до ампіциліну, лінкоміцину і цефазоліну, середня 
(15,25-16,5 мм) – до гентаміцину і доксицикліну і 
достатньо висока (20,0-26,25 мм) – до норфлок-

сацину, офлоксацину, ципрофлоксацину та цеф-
триаксону. Характерним є виділення ізолятів бак-
терій, що мають значні відмінності в резистент-
ності: два ізоляти виявилися нечутливими до 
половини препаратів, а два інші – чутливими 
практично до всіх використаних антибіотиків. 

Таблиця 4 
Чутливість до антибіотиків бактерій родини Staphylococcaceae, виділених від курчат, мм 
Антибіотики Ізолят M±m 1 2 3 4 

Ампіцилін 8 15 11 16 12,50±2,17 
Гентаміцин 25 18 16 18 19,25±2,08 
Доксициклін 36 23 25 25 27,25±3,17 
Лінкоміцин 35 20 12 18 21,25±4,97 
Норфлоксацин 0 21 20 20 15,25±2,76 
Офлоксацин 21 20 22 22 21,25±0,54 
Цефазолін 27 15 15 26 20,75±4,16 
Цефтриаксон 42 22 23 23 27,50±5,25 
Ципрофлоксацин 22 25 23 22 23,0±0,75 
M±m 24,0±3,25 19,89±1,15 18,56±1,99 21,11±1,23 - 

 

Стафілококи виявили низьку чутливість 
(12,5 мм) лише до ампіциліну і середню (15,25 
мм) – до норфлоксацину, а до інших 7 препаратів 
з дев’яти – високу чутливість, причому найвищу 
до цефтриаксону, доксицикліну і ципрофлоксаци-
ну (27,5; 27,25 та 23,0 мм відповідно). Тобто, се-

ред ізолятів стафілококів значних розбіжностей в 
показниках антибіотикочутливості не виявлено. 

Завданням нашого дослідження було порі-
вняти чутливість бактерій, виділених від двох 
видів лабораторних тварин (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Порівняння чутливості до антибіотиків бактерій різних родин 

 

Як видно із рисунку 3, отримані результати 
свідчать, що для ентеробактерій, виділених як від 
мишей, так і від курчат, характерним є полірезис-
тентність до використаних антибіотиків. Бактерії 

родини Enterobacteriaceae, виділені від мишей, 
були стійкими до 5-6 антибіотиків, а ентеробакте-
рії курчат – до 4-5 препаратів. Для стафілококів, 
виділених від обох видів тварин, характерна ви-
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сока чутливість до більшості препаратів: із вось-
ми ізолятів бактерій родини Staphylococcaceae 
шість резистентні лише до двох антибіотиків (ам-
піциліну та норфлоксацину).  

Висновки. 1. Антибіотикочутливість виді-
лених ізолятів бактерій різна і коливається від 
високої з утворенням зони лізису більше 15 мм, 
середньої з зоною лізису 7-15 мм до повної стій-
кості без утворення зони лізису.  

2. Бактерії родини Enterobacteriaceae, виді-
лені як від мишей, так і від курчат, виявили полі-
резистентність до 4-6 антибіотиків з 9 використа-
них у дослідженні (зони лізису від 0  до 13,75 мм).  

3. Бактерії родини Staphylococcaceae вияв-
ляли високу чутливість до 7 препаратів з 9 вико-
ристаних у дослідженні (зони лізису від 19,25 до 
41,25 мм). 

4. Усі ізоляти мікроорганізмів чутливі до 
цефтриаксону (21,75-41,25 мм), офлоксацину 
(20,5-22,75 мм) та ципрофлоксацину (19,75-23,0 
мм). Резистентність виявлено лише до ампіцилі-
ну (0-12,5 мм). Значну різницю в чутливості вияв-
лено до лінкоміцину, доксицикліну, цефазоліну та 
гентаміцину: ентеробактерії до них недостатньо 
чутливі (0-16,5 мм), а стафілококи – мали високу 
чутливість (19,25-35,25 мм).  
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ЕШЕРІХІОЗ НОВОНАРОДЖЕНИХ ПОРОСЯТ ТА ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ 
 
Л.М. Коваленко, к.вет.н, доцент, Сумський національний аграрний університет 
О.І. Коваленко, к.вет.н, Сумський філіал ДНДІЛДВСЕ 
А.О. Коваленко, лікар ветмедицини, Сумська біологічна фабрика 
 
Результати досліджень наведені статті  дослідження підтверджують факт циркуляції збуд-

ників ешеріхіозу новонароджених поросят на свинофермах фермерських господарств Сумської об-
ласті. Рівень захворюваності поросят на ешеріхіоз взаємопов’язаний із загальною кількістю пого-
лів’я свиней, а клінічний прояв з біологічними властивостями збудника. Розвиток колідіареї у ново-
народжених поросят слід розглядами з позиції глибоких, незворотних порушень у кишковому трак-
ті та низьким імунним захистом. Попередження інфікування патогенними ешеріхіями молодняку, за 
рахунок застосування свиноматкам до та після опоросу препарату  „Гідрогемол Плюс“є ефектив-
ним методом профілактики колідіареї. 
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Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Зниження поголів’я свиней в господарст-
вах Сумської області не супроводжується змен-
шенням інфекційних хвороб в цій галузі. В ряду 
проблемних патологій залишається ешеріхіоз 

поросят, від якого гинуть до 12,7 % тварин. Най-
частіше всього ешеріхіозом уражуються поросята 
перших днів життя при цьому в окремих випадках 
захворюваність може досягати 80-100%, а заги-
бель поросят досягає 30-50% [5, 6].      


