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S. AUREUS
Харківський національний медичний університет імені В. Н. Каразіна (м. Харків)
Представлену роботу виконано в рамках планомікробних клітин проведено за допомогою електронного приладу Densi-La-Meter (PLIVA-Lachema а. s.,
вої теми наукових досліджень кафедри загальної і
Чехія) за шкалою McFarland згідно з інструкцією до
клінічної імунології та алергології Харківського наприладу.
ціонального університету імені В. Н. Каразіна «ВиСинхронізацію періодичної культури було провчення ролі імунних, аутоімунних та метаболічних
ведено
шляхом селекції (метод Мітчісона і Вінсенрозладів у патогенезі та наслідках інфекційного прота) після встановлення кінетики росту асинхронної
цесу», № державної реєстрації 0112U005911.
культури. Вивчення ферментативної активності проВступ. Для сучасного етапу розвитку мікробіоведено за загально прийнятими методиками. Для
логії актуальними є дослідження біологічних власстатистичної обробки результатів використано противостей мікроорганізмів з виявлення закономірграму Exel для персонального комп’ютера [7, 9].
ностей їх коливань протягом доби [5, 10]. Вивчення
Результати досліджень та їх обговоренбіоритмічних властивостей мікроорганізмів відкриня. При визначенні ДНК-азної активності культур
ває нові можливості у вирішенні ряду медичних проS. aureus (рис. 1) виявлено високу ДНК-азну акблем – механізмів гомеостазу, адаптації, чутливості
тивність у 17 (80,9 %) ізолятів о 1200 та у 16 штамів
до лікарських засобів, діагностики, лікування, про(76,2 %) о 2100, причому о 600 тільки 3 (14,3 %) штами
філактики гнійно-запальних захворювань людини [1,
з 21 мали високу ДНК-азну активність, а 13 (61,9 %)
2]. Недостатня ефективність терапії гнійно-запальбули слабкоактивними. Слід зазначити, що о 1800
них процесів (ГЗП), що обумовлені S. aureus, у певу 16 штамів S. aureus (76,2 %) зафіксовано слабку
ній мірі пояснюється наявністю механізмів захисту
ДНК-азну активність, причому високою активністю
від фізико-біологічних факторів [3, 6]. Надзвичайно
за цією ознакою не володів жодний ізолят. Найбільважливим є виявлення в живій системі ритмічних кошу ДНК-азну активність виявляли ізоляті, вилучені у
ливань різних життєвих процесів. Відомості про біохворих з гнійно-запальними процесами, середню –
ритми прокаріотів поодинокі, суперечливі, не сисз дренажних конструкцій й венфлонів.
тематизовані. Тому вивчення факторів патогенності
При визначенні лецитиназної активності з 21
S. aureus протягом доби дозволять по-новому підіштаму S. aureus високий ступінь мали 5 штамів
йти до оцінки біологічних властивостей збудника,
(23,8 %) о 600, середньо активними виявилися теж
сприяючи розробці раціональних підходів до мікро5 штамів (23,8 %), слабоактивними були 11 штамів,
біологічної діагностики гнійно-запальних процесів,
що складає 52,4 %. Найвищим ступенем лецитиназспричинених S. aureus, створення передумов для
ної активності володіли ізоляти S. aureus, що видіподальших досліджень щодо здійснення ефективлені у хворих з гнійно-запальними процесами, о 1200
них антимікробних заходів і до повної характерисй 2100 (рис. 2).
тики механізмів, що сприяють розвитку інфекційної
Аналізуючи результати щодо визначення плазпатології.
мокоагулазної активності у S. aureus виявлено, що
Тому метою даного дослідження було вивчення активності ферментів патогенності
й вмісту тейхоєвих кислот S.
aureus залежно від часу доби.
Об’єкт і методи дослідження. Об’єктом дослідження
були штами S. aureus (вилучені
при гнійно-запальних процесах
– n = 10; з венфлонів й дренажних конструкцій n = 10 та референтний штам Staphylococcus
aureus ATCC 25923 = NCDC
25923 = F-49 (усього – n = 21).
Приготування суспензій [8] із
Рис. 1. Добова динаміка ДНК-азної активності S. aureus.
визначеною
концентрацією
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Рис. 2. Добова динаміка лецитиназної активності S. aureus

Рис. 3. Добова динаміка гемолітичної, протеолітичної та плазмокоагулазної активності S. aureus.

Рис. 4. Добова динаміка вмісту тейхоєвих кислот S. aureus.

усі ізоляти володіли цим фактором патогенності незалежно
від часу доби. Протеолітичну й
гемолітичну активність мали усі
ізоляти S. aureus о 1200 й о 2100
(рис. 3), а о 600 та о 1800 продукцію ферментів агресії зафіксовано у 66,7 % культур S. aureus.
Дослідження добової динаміки вмісту тейхоєвих кислот
S. aureus дозволили виявити
(рис. 4), що максимальне значення утворення тейхоєвих кислот ізолятів S. aureus, що були
вилучені від хворих з ГЗП, зареєстровано о 900 (0,74 ± 0,04 од.
ощ.), 1200 (0,95 ± 0,08 од. ощ.)
й 2100 (0,59 ± 0,04 од. ощ). Ізоляти S. aureus, що вилучені з
венфлонів, відрізнялися коливаннями до меншого вмісту тейхоєвих кислот о 600 (0,29 ± 0,06
од. ощ.) й 1800 (0,31 ± 0,05 од.
ощ.) та максимальним вмістом о 900 (0,49 ± 0,04 од. ощ.),
1200 (0,54 ± 0,06 од. ощ.) й 2100
(0,48 ± 0,06 од. ощ.).
Таким чином, результати
проведеного дослідження показують, що протягом доби активність ферментів патогенності та
вміст тейхоєвих кислот штамів
S. aureus змінюється. Причому
високим ступенем активності
ферментів патогенності володіли ізоляти S. aureus, що були
вилучені від хворих з гнійно-запальними захворюваннями, о
1200 й 2100.
Висновок. Отже, виявлені
зміни біологічних властивостей
S. aureus підтверджують факти
про адаптаційні можливості патогену протягом доби [4, 11].
Перспективи подальших
досліджень в даному напрямку
є вивчення впливу світлодіодного випромінювання на біологічні властивості S. aureus з
розробкою схем комплексної
терапії гнійно-запальних процесів, спричинених S. aureus.
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ВИЗНАЧЕННЯ ДОБОВОЇ ДИНАМІКИ ПРОДУКЦІЇ ФАКТОРІВ ПАТОГЕННОСТІ S. AUREUS
Маланчук С. Г.
Резюме. Вивчено здатність до продукції факторів патогенності S. aureus в різний час доби. При визначенні ДНК-азної активності культур S. aureus виявлена висока активність у 17 (80,9 %) ізолятів о 1200 й у 16
штамів (76,2 %) о 2100, причому о 600 тільки 3 (14,3 %) ізолята з 21 мали високу ДНК-азну активність, а 13
(61,9 %) були слабкоактивними. Виявлено, що всі ізоляти S. aureus володіли плазмокоагулазною активністю
незалежно від часу доби. Протеолітичною і гемолітичною активністю володіли всі ізоляти S. aureus о 1200 та о
2100, а о 600 і о 1800 продукція ферментів агресії зафіксована у 66,7 % культур S. aureus. Дослідження добової
динаміки вмісту тейхоєвих кислот S. aureus дозволило виявити максимальні значення вмісту тейхоевих кислот у ізолятів S. aureus від хворих з гнійно-запальними процесами о 900 (0,74 ± 0,04 од. ощ.), 1200 (0,95 ± 0,08
од. ощ.) й о 2100 (0,59 ± 0,04 од. ощ.). Ізоляти S. aureus, які були виділені з венфлонів, відрізнялися коливаннями меншого вмісту тейхоєвих кислот о 600 (0,29 ± 0,06 од. ощ.) та о 1800 (0,31 ± 0,05 од. ощ.) й максимальним вмістом о 900 (0,49 ± 0,04 од. ощ.), о 1200 (0,54 ± 0,06 од. ощ.) та о 2100 (0,48 ± 0,06 од. ощ.). Результати
проведеного дослідження показують, що протягом доби продукція факторів патогенності штамів S. aureus
змінюється.
Ключові слова: фактори патогенності, ізоляти S. aureus, час доби.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУТОЧНОЙ ДИНАМИКИ ПРОДУКЦИИ ФАКТОРОВ ПАТОГЕННОСТИ S. AUREUS
Маланчук С. Г.
Резюме. Изучена способность продуцировать факторы патогенности S. aureus в разное время суток.
При определении ДНК-азной активности культур S. aureus выявлена высокая активность у 17 (80,9 %) изолятов в 1200 и у 16 штаммов (76,2 %) в 2100, причем в 600 только 3 (14,3 %) штамма из 21 имели высокую
ДНК-азную активность, а 13 (61,9 %) были слабо активными. Выявлено, что все изоляты S. aureus обладали плазмокоагулазной активностью независимо от времени суток. Протеолитической и гемолитической
активностью обладали все изоляты S. aureus в 1200 и в 2100, а в 600 и в 1800 продукция ферментов агрессии
зафиксирована у 66,7 % культур S. aureus. Исследование суточной динамики содержания тейхоевых кислот
S. aureus позволило выявить максимальные значения образования тейхоевых кислот у изолятов S. aureus
от больных с гнойно-воспалительными процессами в 900 (0,74 ± 0,04 ед. оп.), 1200 (0,95 ± 0,08 ед. оп.) и 2100
(0,59 ± 0,04 ед. оп.). Изоляты S. aureus, выделенные с венфлонов, отличались колебаниями меньшего содержания тейхоевых кислот в 600 (0,29 ± 0,06 ед. оп.) и 1800 (0,31 ± 0,05 ед. оп.) и максимальным содержанием
в 900 (0,49 ± 0,04 ед. оп.), 1200 (0,54 ± 0,06 ед. оп.) и 2100 (0,48 ± 0,06 ед. оп.). Результаты проведенного исследования показывают, что в течение суток продукция факторов патогенности штаммов S. aureus меняется.
Ключевые слова: факторы патогенности, изоляты S. aureus, время суток.
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Determination of Circadian Dynamics Production of Pathogenicity Factors of S. Aureus
Malanchuk S. G.
Abstract. Study of biorhythmic properties of microorganisms offers new opportunities to solve a lot of medical
problems: mechanisms of homeostasis, adaptation, drug sensitivity, diagnosis, treatment, prophylaxis of pyoinflammatory diseases of an individual.
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That is why the goal of this research is studying of antibiotic susceptibility and biological properties of S. aureus
at different times of the day.
The object and methods of the research. The objects of the research are strains of S. aureus (extracted in pyoinflammatory processes – n = 10; from venflons and drainage constructions n = 10 and referent strain Staphylococcus
aureus ATCC 25923 = NCDC 25923 = F-49 (n = 21 in total). Synchronization of periodic culture through selection
(Mitchison – Vincent’s technique) after establishing of growth kinetics of asynchronous culture.
For statistical processing of the results Exel for PC and Biostat were used.
The results of the research and its consideration. While determination of DNA activity of S. aureus cultures in 17
strains (80. 9 %) DNA activity was high at 1200; in 16 strains (76.2 %) at 900pm. The highest DNA activity was typical
for the isolates extracted from the patients with pyoinflammatory processes, the medium one – from venflons and
drainage constructions.
The study of circadian dynamics of teichoic acids of S. aureus content has made it possible to detect, that maximum value of formation of teichoic acids isolates of S. aureus in pyo-inflammatory processes is registered at 900am
(0.74 ± 0.04), 1200 (0.95 ± 0.08) and at 900pm (0.59 ± 0.04). The isolates of S. aureus in and drainage constructions
differed by fluctuation to lower content of teichoic acids at 600 am (0.29 ± 0.06) and 600 pm (0.31 ± 0.05) and by
maximum intake at 900 am (0.49 ± 0.04), 1200 (0. 54 ± 0. 06) and 900 pm (0. 8 ± 0.06). Taking into consideration the fact that
in case of increase of density of microorganisms passing into the biofilm is carried out, changes of the number of
population and pathogenicity factors are possible.
Сonclusion. Therefore detected changes of biological properties of S. aureus within 24 hours prove the facts
reflecting adaptive abilities of the pathogen.
Future research perspective in this direction is studying of influence of antimicrobial agents with disodium edetate on biological properties of S. aureus and activity of phagocytosis and defining of ability to form neutrophil
extracellular traps and elaboration of schemes of combination therapy.
Key words: isolates of S. aureus, pathogenicity factors, circadian dynamics.
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