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Бергилевич А.Н., Ушкалов В.А., Касянчук В.В., Дерябин О.Н., Гришина Е.А. Обнаружение и 

идентификация бактерий Cronobacter spp. (sakazakii) методом полимеразной цепной реакции 
В статье представлены результаты исследований, которые впервые проведенные в Украине 

относительно возможности идентификации бактерий Cronobacter spp. (sakazakii) методом полиме-
разной цепной реакции с использованием гена 16SrRNA. Изоляты бактерий Cronobacter spp. 
(sakazakii) были выделены из сырого молока и объектов молочных ферм Сумской области. Среди 
выделенных изолятов, было выбрано 25 имевших характерные морфологические, культуральные и 
биохимические свойства для проведения ПЦР. После поиска и анализа последовательностей генов с 
консервативными и вариабельными участками у бактерий Cronobacter spp. (sakazakii), были разра-
ботаны несколько пар олигонуклеотидных праймеров, специфических различным участкам гена 
16SrRNA. При использовании этих праймеров в ПЦР с ДНК выделенных изолятов были получены 
предварительные положительные результаты с 20 изолятами бактерий Cronobacter spp. 
(sakazakii). 

Согласно полученным данным, достоверная идентификация Cronobacter spp. (sakazakii) в на-
стоящее время возможна только при использовании комплексного подхода, основанного на комби-
нировании классических методов исследования (микроскопия, культуральные и биохимические ха-
рактеристики) с молекулярно-генетическими. 

Ключевые слова: Cronobacter spp. (sakazakii), полимеразная цепная реакция (ПЦР), 16SrRNA, 
олигонуклеотидные праймеры. 

 
Berhilevych O., Ushkalov V., Kasyanchuk V., Deryabin O., Grishina E. Detection and identifica-

tion of bacteria Cronobacter spp. (sakazakii) by polymerase chain reaction 
The article presents the results of research, that were conducted for the first time in Ukraine, concern-

ing possibility of identification bacteria Cronobacter spp. (sakazakii) by polymerase chain reaction using 
16SrRNA gene. Isolates of bacteria Cronobacter spp. (sakazakii) were isolated from raw milk and dairy 
farms objects in Sumy region. Among the isolates, 25 were selected, which had typical morphological, 
cultural and biochemical properties for PCR. After searching and sequence analysis of genes with conserved 
and variable regions in bacteria Cronobacter spp. (sakazakii), there have been several pairs of oligonucleo-
tide primers specific to various portions of the gene 16SrRNA. By using these primers in PCR DNA isolates 
were obtained preliminary positive results with 20 bacterial isolates Cronobacter spp. (sakazakii). 

According to information received, reliable identification of Cronobacter spp. (sakazakii) is currently 
only possible using a comprehensive approach based on a combination of classical methods (microscopy, 
culture and biochemical characteristics) with molecular genetic methods. 

Keywords: Cronobacter spp. (sakazakii), polymerase chain reaction (PCR), 16SrRNA, 
oligonucleotide primers. 
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ЧУТЛИВІСТЬ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ШТАМІВ CAMPYLOBACTER SPP.  
ДО ДІЇ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ 

 
С.М. Гладченко, аспірант, Сумський національний аграрний університет 
 
У статті викладені результати досліджень чутливості циркулюючих штамів Campylobacter 

spp., виділених з продуктів забою птиці, обладнання забійних цехів та із продуктів забою ВРХ, до 12 
видів антибіотиків різних груп. Досліджувані штами кампілобактерій високочутливі до еритромі-
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цину, ципрофлоксацину, цефазоліну, тетрацикліну, гентаміцину і норфлоксацину. 
Ключові слова: ізоляти, кампілобактерії, диски із антибіотиками, чутливість, кампілобак-

теріоз. 
Постановка проблеми у загальному ви-

гляді. Ефективність лікування бактеріальних 
інфекцій у тварин та птиці визначається раціона-
льністю та обгрунтованітю застосовуваня антибі-
отиків. Вчені-бактеріологи відзначають широке 
розповсюдження серед мікробної популяції анти-
біотикорезистентних штамів та множинну опір-
ність більшості збудників бактеріальних інфекцій 
до традиційних антимікробних засобів. Тому ви-
значення чутливості бактерій до дії антибактеріа-
льних препаратів має важливе значення [1]. 

Зв'язок з важливими науковими та прак-
тичними завданнями. Проведенні дослідження 
були частиною комплексних наукових досліджень 
кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігі-
єни та безпеки та якості продуктів тваринництва 
Сумського національного аграрного університету 
за тематичним планом науково-дослідної роботи 
«Розроблення системи контролю харчових токси-
коінфекцій, зумовлених кампілобактеріями» № 
державної реєстрації 0110U006926, а також 
«Удосконалення ветеринарно-санітарних заходів 
на об’єктах, підконтрольних ветеринарно-
санітарному нагляду» № державної реєстрації 
0112U001540. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.Кампілобактеріоз (вібріоз) - інфекційна хво-
роба птиці, що характеризується перебігом у фо-
рмі ентериту, гепатиту, септицемії та інтоксикації. 
Хвороба являється зооантропонозом.  

Кампілобактерії ідентифіковані в 1913 році 
вченими Дж. МакФадієном і С. Стокманом. У 1947 
році Р. Вінсент встановив зв’язок кампілобактерій 
із патологією людини. Вони є термофільними 
бактеріями родини Spirillaceae, тонкі, спірально 
вигнуті, грамнегативні палички, поліморфні, кап-
сул і спор не утворюють. Для оптимального росту 
необхідні мікроаерофільні умови з газовим скла-
дом 5 % О2, 10 % СО2 та 85 % N2, температурою 
від +37 до +42 оС і рН 7,0 [2].  

Через стійкість до низьких температур кам-
пілобактерії здатні тривало зберігатися і розмно-
жуватися на харчових продуктах при низькій кон-
центрації кисню (продукти в герметичній оболон-
ці), чутливі до дії звичайних дезінфектантів. Збе-
рігаються у сіні, воді, гної – близько 3 тижнів, а в 
заморожених тушах тварин – кілька місяців [3]. 

Основним резервуаром кампілобактерій у 
природі є кури, індики, дикі птахи, гризуни, а та-
кож – велика рогата худоба, вівці, кози і свині. 
Бройлери можуть бути інфікованими до 90 %, 
індики до 100 %, качки до 88 %, і при цьому кліні-
чні ознаки відсутні [2]. 

Джерелом інфекції є перехворіла і хвора 
птиця, а також латентні бактеріоносії. Інфікування 
відбувається переважно аліментарним шляхом, 

через поїлки, годівниці, підстилку, інвентар, інфі-
ковані корма та воду. Важливою ланкою в епізоо-
тичному ланцюзі є інфіковані таргани, мухи, гри-
зуни, дика та синантропна птиця [4]. 

Кампілобактеріоз надзвичайно поширений 
серед людей, а особливо дітей, у всіх країнах 
світу. Кампілобактерії зумовлюють від 5 до 10 % 
усіх гострих бактеріальних діарейних хвороб. 
Основним джерелом інфекції для людини є сіль-
сько-господарські та інші домашні тварини, птахи, 
синантропні та дикі гризуни. Носійство C. fetus, C. 
jejuni, особливо часто спостерігається у кролів 
(11-13 %), кішок (30-45 %) і качок (більше 80 %).   
Упровадження нових діагностичних методик дало 
змогу встановити, що мікроорганізми роду Cam-
pylobacterє однією із основних причин бактеріа-
льних діарей у жителів економічно розвинених 
країн. У них захворюваність на кампілобактеріоз 
становить 20-60 випадків на 100 тис. населення.  
На сьогоднішній день часті випадки захворюва-
ності на кампілобактеріоз реєструються в Україні, 
США, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Данії, Ісландії, 
Великобританії та ін. [3, 5]. 

Постановка завдання. Визначити чутли-
вість циркулюючих штамів Campylobacterspp. 
(C. jejuniіC. coli,виділених із продуктів забою птиці 
та обладнання забійних цехів і C. fetus– виділено-
го з продуктів забою ВРХ) до антибактеріальних 
препаратів диско-дифузійним методом. 

Матеріали і методи досліджень.  Робота 
виконуваласяна кафедрі ветсанекспертизи, мік-
робіології, зоогігієни і безпеки та якості продуктів 
тваринництва факультету ветеринарної медици-
ни Сумського НАУ. Матеріалом для дослідження 
були ізольовані штами C. jejuni (6 штамів), C. coli 
(4 штами), що попередньо виділені з продуктів 
забою птиці та обладнання забійних цехів, C. 
Fetus (4 штами) ― виділені із продуктів забою 
ВРХ. 

 

 
Рис. 1. Морфологія ізолятів Campylobacter spp.  
у мазку, зафарбованим фукцином Пфейфера  

у розведенні 1:5, (ок. 10, об. 90). 
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Дослідження проводилися згідно до Мето-
дичних вказівок «МВ 9.9.5-143-2007 Визначення 
чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних 
препаратів» диско-дифузійним методом із викори-
станням стандартних дисків із антибіотиками [6]. 

Культури кампілобактерій висівали на 
щільне живильне середовище для кампілобакте-
рій (ТОВ «Бровафарма», м. Бровари), інкубували 
у термостаті в мікроаерофільних умовах за тем-
ператури 42 оС протягом 18-24 годин. Із однодо-
бових культур мікроорганізмів готували завись у 
концентрації 500 млн. мікроорганізмів в 1 см3 за 
оптичним стандартом мікробіологічним 
(ДНКІБШМ, м. Київ).  

Отриману суспензію мікроорганізмів у 
об’ємі 0,3 см3 наносили на поверхню щільного 

поживного середовища. За допомогою стериль-
ного пінцету на поверхню середовища наносили 
стандартні диски з антибіотиками, затим, чашки 
Петрі помістили у термостат та інкубували протя-
гом 24 годин за температури 37,5 оС. При вимі-
рюванні зон затримки росту орієнтувалися на 
зону повної затримки видимого росту. 

Результати власних досліджень і обго-
ворення. Аналізуючи отриманий результат, слід 
зазначити, що чутливість досліджуваних штамів 
C. jejuni, C. coli та C. fetus дуже мінлива (рис. 2-4). 

Штами Campylobacterjejuni були високочут-
ливі до еритроміцину, ципрофлоксацину і гента-
міцин; Campylobactercoli – до норфлоксацину і 
тетрацикліну; Campylobacterfetus– до ципрофло-
ксацину і цефазоліну. 

 
Рис. 2. Чутливість С. jejuni до антибіотиків, % від числа досліджених штамів 

 

Рис. 3. Чутливість С. coli до антибіотиків, % від числа досліджених штамів 
 

Також реєстрували середню чутливість дос-
ліджуваних штамів кампілобактерій до антибакте-
ріальних препаратів: Campylobacterjejuni – до пе-
ніциліну, цефалексину, цефтріаксону і рифампіци-

ну; Campylobactercoli – до еритроміцину, ципроф-
локсацину і пеніциліну; Campylobacterfetus – до 
цефтріаксону, еритроміцину і гентаміцину. 
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Рис. 4. Чутливість С. fetus до антибіотиків, % від числа досліджених штамів 
 

Ізольовані штами Campylobacterjejuni були 
слабкочутливі до цефазоліну, стрептоміцину та 
амоксициліну; Campylobactercoli – до амоксицилі-
ну, цефтріаксону і стрептоміцину; Campylobacter-
fetus – до пеніциліну, цефалексину, стрептоміци-

ну, амоксициліну та рифампіцину. 
Результати визначення чутливості збудни-

ків кампілобактеріозу до антибіотиків наведені у 
таблицях 1-3. 

Таблиця 1 
Чутливість С. jejuni, виділених із продуктів забою птиці  
та обладнання забійних цехів, до антибіотиків (n=6) 

Антибіотик Вміст препарату 
в диску, мкг 

Кількість штамів С. jejuni, % 
слабкочутливі (≤11 мм) середньочутливі (12-17 мм) високочутливі(≥19 мм) 

амоксицилін (амо) 10 83,4 16,6 0 
гентаміцин (ген) 10 16,6 0 83,4 
еритроміцин (ери) 15 0 0 100 
норфлоксацин (нор) 10 16,7 16,7 66,6 
пеніцилін (пен) 6 66,6 33,4 0 
рифампіцин (риф) 5 0 33,4 66,6 
cтрептоміцин (стр) 10 83,4 16,6 0 
тетрациклін (тет) 30 16,7 16,7 66,6 
цефазолін (цфз) 30 83,4 16,6 0 
цефалексин (цфл) 30 50 33,3 16,7 
цефтріаксон (цфа) 30 50 50 0 
ципрофлоксацин (цип) 5 0 16,6 83,4 

 

Таблиця 2 
Чутливість С. coli, виділених із продуктів забою птиці  
та обладнання забійних цехів, до антибіотиків (n=4) 

Антибіотик Вміст препарату 
в диску, мкг 

Кількість штамів С. coli, % 
слабкочутливі (≤11 мм) середньочутливі (12-17 мм) високочутливі(≥19 мм) 

амоксицилін (амо) 10 75 0 25 
гентаміцин (ген) 10 25 25 50 
еритроміцин (ери) 15 0 50 50 
норфлоксацин (нор) 10 25 0 75 
пеніцилін (пен) 6 50 50 0 
рифампіцин (риф) 5 25 25 50 
cтрептоміцин (стр) 10 75 25 0 
тетрациклін (тет) 30 0 25 75 
цефазолін (цфз) 30 50 25 25 
цефалексин (цфл) 30 50 25 25 
цефтріаксон (цфа) 30 75 25 0 
ципрофлоксацин (цип) 5 0 50 50 
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Таблиця 3 
Чутливість С. fetus, виділених із продуктів забою ВРХ, до антибіотиків (n=4) 

Антибіотик Вміст препарату 
в диску, мкг 

Кількість штамів С. fetus, % 
слабкочутливі(≤11 мм) середньочутливі(12-17 мм) Високочутливі(≥19 мм) 

амоксицилін (амо) 10 50 25 25 
гентаміцин (ген) 10 0 50 50 
еритроміцин (ери) 15 0 75 25 
норфлоксацин (нор) 10 0 25 75 
пеніцилін (пен) 6 50 25 25 
рифампіцин (риф) 5 50 0 50 
cтрептоміцин (стр) 10 50 25 25 
тетрациклін (тет) 30 0 25 75 
цефазолін (цфз) 30 0 0 100 
цефалексин (цфл) 30 100 0 0 
цефтріаксон (цфа) 30 0 50 50 
ципрофлоксацин (цип) 5 0 0 100 

 

Висновки. 1. Циркулюючі штами Campylo-
bacterjejuni виділені із продуктів забою птиці та 
обладнання забійних цехів високочутливі до ери-
троміцину (100 %), ципрофлоксацину і гентаміци-
ну (83,4 %). 

2. Циркулюючі штамів Campylobacter coli 
виділені із продуктів забою птиці та обладнання 
забійних цехів високочутливі до таких антибіоти-
ків як, тетрациклін і норфлоксацин (75 %). 

3. Циркулюючі штами Campylobacter fetus 

виділені із продуктів забою ВРХ високочутливі до 
цефазоліну і ципрофлоксацину (100 %), тетраци-
кліну і норфлоксацину (75 %). 

Перспективи подальших досліджень. В 
подальшому планується розробка теоретичного і 
практичного обгрунтування системи лікування та 
профілактики кампілобактеріозу в господаствах, 
а також розробка заходів мінімізації обсіменіння 
кампілобактеріями продуктів забою птиці. 
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Гладченко С.М. Чувствительность циркулирующих штаммов Саmруlоbасtеr spp. к 

действию антибактериальных препаратов 
В статье изложены результаты исследований чувствительности циркулирующих штаммов 

Campylobacter spp., выделенных из продуктов убоя птицы, оборудования убойных цехов и из про-
дуктов убоя КРС, до 12 видов антибиотиков разных групп.Исследуемые штаммы кампилобакте-
рий высокочувствительны к эритромицину, ципрофлоксацину, цефазолину, тетрациклину, гента-
мицину и норфлоксацину. 

Ключевые слова: изоляты, кампилобактерии, диски с антибиотиками, чувствительность, 
кампилобактериоз. 

 
Нladchenko S.M. The sensitivity of circulating strains Саmруlоbасtеr spp. to antibacterial drugs 
The article presents the results of sensitivity studies of circulating strains of Campylobacter spp. iso-

lated from products of poultry slaughtering equipment of slaughterhouses and slaughter products of cattle, 
up to 12 types of antibiotics of different groups.Studied strains of campylobacteria highly sensitive to eryth-
romycin, ciprofloxacin, сefazolin, tetracycline, gentamicin and norfloxacin. 

Keywords: isolates, campylobacteria, drives with antibiotics, sensitivity, campylobacteriosis. 
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