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Постановка проблеми. Порушення мікробіо-
ценозів макроорганізму внаслідок широкого засто-
сування антибіотиків спричинило появу у мікро-
флори стійкості до них. Навіть раціональне засто-
сування антибіотиків із дотриманням інструктив-
них даних щодо використання препарату створює 
надзвичайно важливу проблему: під дією пресингу 
антибіотиків у пацієнта змінюється якісний і кіль-
кісний склад його нормальної мікрофлори [1, 3, 4]. 
Особливо істотні зміни нормального біоценозу 
відбуваються в разі необґрунтованого, безконтро-
льного та тривалого застосування антибіотиків, а 
також за комбінованого лікування з використан-
ням декількох препаратів [6, 9]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв'язання проблеми. 
Визначення чутливості до антибіотиків перспекти-
вних штамів молочнокислих бактерій – важлива 
передумова для їх затвердження в якості пробіоти-
ка. За одночасного призначення з антибіотиками 
пробіотичних засобів, вони повинні бути стійкими 
до окремих антибактеріальних препаратів, аби  
вижити в шлунково-кишковому тракті  [5, 7, 10]. 
Метою нашої роботи стало з'ясування чутли-

вості до ряду антибіотиків штамів біфідо- та  
лактобактерій, ізольованих з екологічних ніш 
організму клінічно здорових котів. 
Завдання: провести визначення чутливості до 

антибіотиків групи β-лактамів; визначити резис-

тентність до аміноглікозидів, лінкозамидів і 
фторхінолонів. 
Матеріали і методи досліджень. Матеріалом 

для дослідження були 18 клінічно здорових ко-
тів, які знаходились у притулку для бездомних 
тварин ЗАТ «Ясинуватського машинобудівель-
ного заводу» (м. Ясинувате Донецької області). 
Нами було віділено 37 (17,3 %) штамів молочно-
кислих мікроорганізмів від загальної кількості 
вилучених культур. 
Визначення чутливості біфідо- та лактофлори до 

антимікробних засобів проводили методом серій-
них розведень у живильному аґарі [2]. В якості 
тест-препаратів використовували антибіотики, що 
широко використовуються у хірургічній практиці. 
Мінімальну інгибуючу концентрацію (MIК) про-
тимікробного засобу визначали за затримкою рос-
ту мікроорганізмів у порівнянні з контролем на 
чашці, що містила найменшу кількість даного пре-
парату. Для порівняння ефективності антибактері-
альних засобів робили розрахунок MIК50 та MIК90 
за допомогою пробіт-аналізу [8]. 
Результати досліджень. Доведено, що ізольова-

ні культури B. bifidum проявляли найбільшу чутли-
вість до препаратів групи β-лактамів (пеніцилінів та 
цефалоспоринів). Так, ріст чотирьох (100,0 %) ізо-
лятів B. bifidum концентрації бензилпеніциліну 
пригнічували у межах від 100 до 400; концентрації 
метіциліну – у межах від 62,5 до 500; концентрації 
амоксіцилліну – у межах від 12,5 до 25,0; концент-
рації цефазоліну – у межах від 12,5 до 50,0; кон-
центрації цефтріаксону – у межах від 6,25 до 25,0; 
концентрації цефєпіму пригнічували у межах від 
1,56 до 3,12 мкг/мл. 
Високу ступінь резистентності виділених культур 

B. bifidum нами відмічено у відношенні до препара-
ту групи аміноглікозидів – гентаміцину. Так, дози 
гентаміцину в діапазоні від 1,56 до 25,0 мкг/мл не 
діяли на дослідні ізоляти біфідобактерій; 100,0 % 
штамів були резистентними до антибіотика. Проте 
концентрація препарату 50,0 мкг/мл пригнічувала 
ріст однієї (25,0 %), концентрація 100,0 мкг/мл – 
двох (50,0 %), а концентрація 200,0 мкг/мл – трьох 

Доведено, що ізольовані культури виявили високу 
чутливість до антибіотиків групи β-лактамів  
(за винятком L. acidophilus №24, L. plantarum 
«Victoria» №22, L. rhamnosus №5, L. rhamnosus 

№20 і L. rhamnosus №26, які показали значну варі-
абельність чутливості до антибактеріальних пре-
паратів наведеної групи, що свідчить про значний 
потенціал даних мікроорганізмів). Резистентність 
до аміноглікозидів, лінкозамидів і фторхінолонів 

(за винятком гатіфлоксацину, який показав високу 
ефективність по відношенню до всіх молочнокис-

лих мікроорганізмів). 
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(75,0 %) дослідних культур B. bifidum. До того ж 
МІК50 гентаміцину до ізолятів B. bifidum становила 
100,0, а МІК90 – 373,22  мкг/мл. 
Неоднорідну чутливість у виділених культур  

B. bifidum нами відмічено стосовно до антибіотика 
групи лінкозамидів – лінкоміцину. Так, дози препа-
рату в діапазоні від 1,56 до 6,25 мкг/мл не діяли на 
дослідні штами, концентрація лінкоміцину  
12,5 мкг/мл пригнічувала ріст однієї (25,0 %), кон-
центрація 50,0 мкг/мл пригнічувала ріст двух 
(50,0 %) і лише найбільше розведення антибіо-
тика 100,0 мкг/мл пригнічувала ріст всіх чоти-
рьох ізольованих культур біфідобактерій. До то-
го ж МІК50 лінкоміцину до ізолятів B. bifidum 
становила 60,99, а МІК90 – 786,22 мкг/мл. 
Слід зауважити, що стійкою резистентністю до-

слідні штами B. bifidum володіли по відношенню 
до антимікробного засобу із групи фторированих 
хінолонів – енрофлоксацину. Так, концентрація 
препарату 6,25 мкг/мл пригнічувала ріст однієї 
(25,0 %), концентрація енрофлоксацину 12,5 та 
25,0 мкг/мл пригнічувала ріст двох (50,0 %), а до 
найменшого його розведення 50,0 мкг/мл чутли-
вість проявляли три (75,0 %) дослідні культури 
біфідобактерій. Проте ні один зі штамів B. bifidum 
не проявив стійкості до гатіфлоксацину – представ-
ника нового покоління фторхінолонів з антиана-
еробними властивостями (МІК50 дорівнювало 0,12, 
а МІК90 – 0,47 мкг/мл). 
Виділені нами від клінічно здорових котів 

штами B. adolescentis також проявляли найбіль-
шу чутливість до антибіотиків групи β-лактамів. 
Так, концентрації бензилпеніциліну – від 200 до 
400,0; амоксіцилліну – від 12,5 до 25,0; метіци-
ліну – від 125,0 до 500,0; цефазоліну – від 12,5 
до 50,0; цефтріаксону – від 6,25 до 25,0; цефєпі-
му – від 1,56 до 3,12 мкг/мл пригнічували ріст 
трьох (100,0 %) дослідних культур біфідобакте-
рій. Встановлено, що до дослідних ізолятів  
B. adolescentis гатіфлоксацин виявився також 
високоактивним засобом, МІК50 препарату ста-
новила 0,19, а МІК90 – 1,57 мкг/мл. 
Необхідно зазначити, що неоднорідну чутли-

вість ізоляти B. adolescentis проявляли до гента-
міцину: всі дослідні штами були резистентними 
за концентрацій антибіотика в діапазоні від 1,56 
до 12,5 мкг/мл, 2 (66,6 %) ізоляти були стійкими 
за розведення препарату 25,0 і 50,0 мкг/мл і ли-
ше в мінімальному розведенні гентаміцину  
200,0 мкг/мл усі три виділені культури B. ado-
lescentis були до нього чутливі. МІК50 гентаміцину 
дорівнювала 63,19, а МІК90 – 492,38 мкг/мл. 
Високу ступінь резистентності ізоляти B. ado-

lescentis проявляли стосовно лінкоміцину: концен-

трації антибіотика від 1,56 до 6,25 мкг/мл не діяли 
на дослідні штами, за розведень препарату 12,5 і 
25,0 мкг/мл чутливість реєстрували в однієї 
(33,3 %) дослідної культури, а максимальні концен-
трації лінкоміцину 50,0 і 100,0 мкг/мл були активні 
по відношенню до двох (66,6 %) ізольованих куль-
тур біфідобактерій. До того ж МІК50 антибіотика 
становила 35,35, а МІК90 – 459,68 мкг/мл. 
Нами встановлена також висока стійкість дослід-

них сапрофітних мікроорганізмів до енрофлокса-
цину: за максимальних розведень препарату від 
0,78 до 6,25 мкг/мл ми реєструвари резистентність 
у трьох (100,0 %) дослідних штамів; за розведення 
12,5 мкг/мл стійкістю до енрофлоксацину володіли 
дві (66,6 %) культури B. adolescentis, а за максима-
льних його концентрацій 25,0 і 50,0 мкг/мл нами 
виявлена чутливість у двох (66,6 %) культур біфі-
добактерій – МІК50 енрофлоксацина становила 
19,77, а МІК90 – 154,27 мкг/мл. 
Дослідні штами лактобактерій проявляяють не-

однорідну чутливість до антибіотиків групи  
β-лактамів. Так, ізоляти L. acidophilus виявилися 
чутливими до бензилпеніциліну (МІК50 становила 
31,89, а МІК90 – 133,26 мкг/мл), метіциліну (МІК50 
дорівнювала 39,86, а МІК90 – 166,64 мкг/мл), амок-
сіцилліну (МІК50 1,99, а МІК90 – 8,31 мкг/мл), а та-
кож до цефепіму (МІК50 препарату була 0,26, а 
МІК90 – 1,29 мкг/мл). Проте до антибіотиків цефа-
лоспорінового ряду І і ІІІ поколінь цефазоліну та 
цефтріаксону відповідно ізольвані штами лакто-
бактерій були резистентними. Так, навіть за мак-
симальних концентрацій цефазоліну 25,0–50,0 і 
цефтріаксону 12,5–25,0 мкг/мл один (9,1 %) штам 
лактобактерій, а саме L. acidophilus №24, був стій-
ким; МІК50 цефазоліну становила 12,60, а МІК90 – 
35,50 мкг/мл; МІК50 цефтріаксону дорівнювала 
2,54, а МІК90 – 18,86 мкг/мл. 
Зауважимо, що нами відмічено також високу 

ступінь резистентності у дослідних культур лак-
тобактерій до гентаміцину, лінкоміцину та ен-
рофлоксацину. Так, 100,0 % дослідних штамів 
L. acidophilus були резистентними за концентра-
цій гентаміцину в діапазоні від 1,56 до  
12,5 мкг/мл, 9 (81,8 %) ізолятів були стійкими за 
розведення препарату 25,0 мкг/мл, 8 (72,7 %) 
мікроорганізмів проявляли резистентність до 
антибіотика при його розведенні 50,0 мкг/мл. 
Навіть за мінімального розведення гентаміцину 
200,0 мкг/мл лише 6 (54,5 %) ізолятів L. acidophilus 
були чутливими до препарату. Концентрації лінко-
міцину від 1,56 до 3,12 мкг/мл не діяли на дослідні 
штами; за розведень препарату 6,25 мкг/мл чутли-
вість реєстрували у 4 (36,4 %) виділених культур 
лактобактерій; за розведення 12,5 мкг/мл чутли-
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вими були 6 (54,5 %) ізолятів; за розведення 25,0 
і 50,0 мкг/мл нами зареєстрований один (9,1 %) 
штам лактобактерій, а саме L. acidophilus №24, 
який був резистентним до препарату; лише за 
максимальної його концентрації 100,0 мкг/мл 
антибіотик проявляв ефективність до 100,0 % 
дослідних бактерій. Встановлено, що за макси-
мальних розведень енрофлоксацину в діапазоні 
0,78–3,12 мкг/мл усі 11 (100,0 %) ізолятів прояв-
ляли стійкість до препарату, навіть за мінімаль-
них розведень антибіотика 25,0 і 50,0 мкг/мл  
7 (63,6 %) виділених культур L. acidophilus за-
лишилися резистентними до нього. При цьому 
МІК50 гентаміцину була 147,50, а МІК90 – 
1796,29 мкг/мл; МІК50 лінкоміцину дорівнювала 
9,32, а МІК90 – 36,67 мкг/мл; МІК50 енрофлокса-
цину становила 78,50, а МІК90 – 1100,19 мкг/мл. 
Зазначимо, що до гатіфлоксацину, представ-

ника нового покоління фторированих хінолонів, 
ізольовані нами штами L. acidophilus проявляли 
чутливість. При цьому МІК50 гатіфлоксацину 
дорівнювала 0,20, а МІК90 – 0,46 мкг/мл. 
Ізольовані штами L. plantarum проявляли не-

однорідну чутливість до пеніцилінів. Так, дослідні 
культури були чутливі до метіциліну – концерн-
трації антибіотика в діапазоні від 125,0 до 500,0 
мкг/мл затримували ріст дев’яти (100,0 %) виді-
лених бактерій. До бензилпеніциліну в концерн-
трації 200,0 мкг/мл залишився стійким один 
(11,1 %) штам лактобактерій, а саме L. plantarum 
«Victoria» №22, проте за найбільшого розведен-
ня антибіотика 400,0 мкг/мл всі 9 (100,0 %) до-
слідних ізолятів були до нього чутливими. До 
амоксіцилліну, навіть у його максимальній кон-
центрації 25,0 мкг/мл, встановлена стійкість у 
одного (11,1 %) ізоляту, а саме у L. plantarum 
«Victoria» №22. 
Нами також встановлено неоднорідну чутли-

вість у дослідних культур лактобактерій до це-
фалоспоринів. Так, концентрації цефазоліну в 
діапазоні від 0,78 до 3,12 мкг/мл не діяли на всі 
ізольовані штами; за розведення препарату  
6,25 мкг/мл стійкість виявлена у 7 (77,8 %) куль-
тур лактобактерій; за концентрації антибіотика 
12,5 мкг/мл чутливими до нього були 5 (55,5 %) 
ізолятів; за його розведення 25,0 мкг/мл чутли-
вість виявлена у шести (66,7 %) мікроорганізмів; 
навіть у максимальній його концентрації  
50,0 мкг/мл виявлена резистентність до цефазо-
ліну у однієї (11,1 %) виділеної культури  
L. plantarum, а саме у L. plantarum «Victoria» 
№22. Необхідно відмітити, що штам L. plantarum 
«Victoria» №22 проявляв стійкість до цефтріак-
сону і цефєпіму у концентраціях 12,5 і  

1,56 мкг/мл відповідно. Проте найменші розведен-
ня цефтріаксону 25,0 і цефєпіму 3,12 мкг/мл за-
тримували ріст усіх дев’яти (100,0 %) ізолятів лак-
тобактерій. При цьому МІК50 цефазоліну станови-
ла 13,9, а МІК90 – 55,84 мкг/мл; МІК50 цефтріаксо-
ну дорівнювала 5,46, а МІК90 – 13,45 мкг/мл; МІК50 
цефєпіму складала 0,68, а МІК90 – 1,67 мкг/мл. 
Доведено, що у дослідних культур L. plantarum 

спостерігається резистентність до лінкоміцину: 
навіть за максимальних концентрацій антибіотика 
50,0 і 100,0 мкг/мл нами виявлена стійкість у одно-
го (11,1 %) ізоляту, а саме у L. plantarum «Victoria» 
№22. При цьому МІК50 лінкоміцину становила 
13,79, а МІК90 – 67,54 мкг/мл. Нами встановлена 
також висока ступінь резистентності у дослідних 
ізолятів лактобактерій до гентаміцину та енрофло-
ксацину. Так, концентрації гентаміцину в діапазоні 
від 1,56 до 12,5 мкг/мл не затримували ріст дев’яти 
(100,0 %) ізольованих культур мікроорганізмів; за 
розведення 25,0 мкг/мл – спостерігали стійкість у 
восьми (88,9 %) штамів; за концентрацій 50,0 і 
100,0 мкг/мл чутливість спостерігали у чотирьох 
(44,4 %) ізолятів; навіть за мінімального розведен-
ня антибіотика 200,0 мкг/мл нами виявлена резис-
тентність у чотирьох (44,4 %) виділених культур  
L. plantarum. Максимальні концентрації енрофлок-
сацину 25,0 і 50,0 мкг/мл затримували ріст п’яти 
(55,5 %) ізольованих штамів мікроорганізмів. При 
цьому МІК50 гентаміцину становила 126,15, а 
МІК90 – 1383,31 мкг/мл; МІК50 енрофлоксацину 
дорівнювала 54,87, а МІК90 – 1048,11 мкг/мл. Не-
обхідно звернути увагу й на те, що нами встанов-
лена висока чутливість у ізолятів L. plantarum до 
гатіфлоксацину: МІК50 гатіфлоксацину дорівнюва-
ла 0,13, а МІК90 – 0,35 мкг/мл. Усі ізоляти  
L. rhamnosus були чутливими до бензилпеніциліну 
(МІК50 антибіотика дорівнювала 55,3, а МІК90 – 
204,77 мкг/мл), цефтріаксону (МІК50 препарату 
складала 3,12, а МІК90 – 8,98 мкг/мл) і гатіфлокса-
цину (МІК50 фторхінолону дорівнювала 0,24, а 
МІК90 – 0,73 мкг/мл). Неоднорідну чутливість ізо-
льовані штами лактобактерій проявяли до цефєпі-
му. Так, концентрації цефєпіму в діапазоні від 0,04 
до 0,18 мкг/мл не затримували ріст усіх десяти ізо-
льованих культур бактерій; за розведення 0,39 
мкг/мл ми спостерігали чутливість у трьох (30,0 %) 
ізолятів; за концентрації 0,78 мкг/мл чутливість 
спостерігали у семи (70,0 %) виділених мікроорга-
нізмів; за концентрації 1,56 мкг/мл встановлена 
стійкість до антибіотика лише у одного (10,0 %) 
штаму, а саме у L. rhamnosus №26; однак усі 10 
(100,0 %) дослідних лактобактерій були чутливими 
до цефалоспоріну ІV покоління за його мінімаль-
ного розведення 3,12 мкг/мл. При цьому МІК50 
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цефєпіму складала 0,56, а МІК90 – 1,47 мкг/мл. 
Встановлено, що у дослідних ізолятів L. rham-

nosus існує стійкість до цефазоліну: навіть за мак-
симальної концентрації антибіотика 50,0 мкг/мл ми 
спостерігали резистентність до нього у двох 
(20,0 %) ізольованих штамів, а саме у L. rham-
nosus №5 і L. rhamnosus №26. При цьому МІК50 
цефазоліну дорівнювала 14,75, а МІК90 –  
72,47 мкг/мл. Окрім того, резистентність у лак-
тобактерій зареєстровано і до амоксіциліну. Так, 
за мінімальних розведень антибіотика 12,5 і  
25,0 мкг/мл стійкість спостерігали також у двох 
(20,0 %) дослідних ізолятів, а саме у L. rhamnosus 
№20 і L. rhamnosus №26. При цьому МІК50 амок-
сіциліну складала 6,80, а МІК90 – 30,26 мкг/мл. 
Високу ступінь резистентності ми реєстрували у 
дослідних штамів мікроорганізмів також до ме-
тіциліну, гентаміцину, лінкоміцину та енро-
флоксацину. Навіть за максимальних концентра-
цій метіциліну 250,0 і 500,0 мкг/мл стійкістю до 
нього володіли три (30,0 %) штами, а саме 
L. rhamnosus №5, L. rhamnosus №20 і L. rhamnosus 
№26. При цьому МІК50 метіциліну дорівнювала 
139,47, а МІК90 – 1455,76 мкг/мл. За мінімального 
розведення гентаміцину 200,0 мкг/мл лише 5  
(50,0 %) дослідних культур лактобактерій були 
чутливими до препарату. При цьому МІК50 гента-
міцину складала 179,89, а МІК90 – 1372,70 мкг/мл. 
За максимальних концентрацій лінкоміцину  

50,0 і 100,0 мкг/мл стійкість зареєстровано у ше-
сти (60,0 %) ізольованих культур L. rhamnosus. 
При цьому МІК50 лінкоміцину дорівнювала 
179,89, а МІК90 – 1372,70 мкг/мл. Максимальна 
концентрація енрофлоксацину 50,0 мкг/мл також 
не діяла на шість (60,0 %) ізолятів дослідних мі-
кроорганізмів. При цьому МІК50 енрофлоксаци-
ну складала 89,71, а МІК90 – 1867,97 мкг/мл. 
Висновки: 1. Ізольовані нами культури біфідо- і 

лактобактерій виявили високу чутливість до анти-
біотиків групи β-лактамів (за винятком L. acido-
philus №24, L. plantarum «Victoria» №22, L. rham-
nosus №5, L. rhamnosus №20 і L. rhamnosus №26, 
які показали значну варіабельність чутливості до 
антибактеріальних препаратів даної групи, що  
свідчить про значний потенціал цих мікроорганіз-
мів), резистентність до аміноглікозидів, лінкоза-
мидів і фторхінолонів (за винятком гатіфлоксаци-
ну, що показав високу ефективність по відношен-
ню до всіх молочнокислих мікроорганізмів). 

2. Отримані відмінності в антибіотикорезис-
тентності перспективних штамів лактобактерій 
доводять перевагу створення комплексних про-
біотичних препаратів. 
У наступних дослідженнях необхідно встанови-

ти адгезивні та антагоністичні властивості куль-
тур-кандидатів у пробіотичні препарати для ліку-
вання та профілактики хірургічної інфекції в котів. 
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