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Вивчено антибактеріальну дію рослинних настоянок на еталонні кріогенні
референс-штами. Рекомендовані для боротьби з полірезистентними штамами
St. aureus: елеутерокок колючий; St. epidermidis: прополіс; Ps. aeruginosa: апельсин.
Настоянка з граната звичайного виявляла бактеріостатичну дію проти
досліджуваних мікроорганізмів.
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Вступ. Останнім часом у науковій літературі все частіше з’являються повідомлення
про потенційну можливість пошуку ефективних антибактеріальних речовин в рослинних
екстрактах у зв’язку з появою полірезистентних до існуючих антибіотиків бактеріальних
штамів, які важко піддаються лікуванню.
Зарубіжними вченими багатьох країн встановлено ефективність екстрактів деяких рослин проти полірезистентних стафілококів та
псевдомонад. Так, дослідженнями бразильських науковців підтверджена антибактеріальна ефективність використання кореневих
екстрактів та двох алкалоїдів Zanthoxylum
tingoassuiba проти мультирезистентного
St. aureus (ATCC № 25923) [1].

Колектив дослідників із Філіпін у своїх працях показав потенційну можливість
використання екстрактів місцевих ендемічних рослин Piper betle, Psidium guajava,
Phyllanthus niruri, Ehretia microphylla проти полірезистентних штамів St. aureus, Ps.
aeruginosa [2].
Дослідженнями вчених з Ефіопії було доведено антибактеріальну активність хлороформацетонного та метанольного екстрактів
Zehneria scabra та Ricinus communis проти
стандартних полірезистентних тест-штамів
St. aureus (АТСС № 2923) та E. coli (АТСС
№ 25922) [3].
Група вчених з Палестини довела активність етанольного екстракту Ecballium
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elaterium проти семи клінічних ізолятів
St. aureus та трьох клінічних ізолятів Candida
albicans in vitro [4].
Joachim K. Dzotam, Francesco K. Touani,
Victor Kuete (Камерун), встановили активність метанольного екстракту Canarium
schweinfurthii проти Ps. aeruginosa, Klebsiella
pneumoniae, E. aerogenes, E. coli in vitro [5].
Дослідження науковців з Мексики дозволяють стверджувати, що етанольні екстракти Larrea tridentata, Flourensia cernua, Lippia
graveolens, Agave lechuguilla, Yucca filifera,
Opuntia ficusindica, Carya illinoensis володіють антибактеріальною активністю проти
Enterobacter aerogenes, E. coli, S. typhi та St.
aureus [6].
Antonia Nostro зі співавторами (Італія)
довели активність метанольних екстрактів
Ficus carica, Juglans regia, Olea europaea,
Punica granatum проти L. monocytogenes, St.
aureus, E. coli, Ps. aeruginosa [7].
Дослідники з Аргентини виявили антибактеріальну активність екстракту Zuccagnia
punctata проти семи клінічних ізолятів Staphylococcus aureus [8].
Guo-Ying Zuo та його колеги (Китай) результатами своєї роботи підтвердили активність екстракту Zanthoxylum nitidum проти
мультирезистентних St. aureus [9].
Бактерицидні властивості етанольних
екстрактів рослин на мікроорганізми роду
Staphylococcus вивчаються і в Україні [10,
11].
Отже, метою нашого дослідження було
встановити антибактеріальний вплив рослинних настоянок 16 видів на еталонні
кріогенні референс-штами St. aureus F-4a
(АТСС № 25923), St. epidermidis (14990) та
Ps. aeruginosa (27/99) in vitro.
Матеріал та методи дослідження. Сировину рослин заготовляли в рекреаційній
зоні міста Дніпро. Зібрану сировину сортували, висушували в сушильній шафі ML-309
(Польша) за температури 60 ºС протягом 5–6
діб. Отриману сировину подрібнювали до
розміру часточок 0,5–1,0 мм. За допомогою
лабораторних електронних аналітичних вагів ESJ-200-4 (США) відважували по 1,0 г
подрібненої сировини, яку в стерильних
пеніцилінових флаконах об’ємом 10 мл за-
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ливали 5 мл 96%-вого етанолу категорії ХЧ
зі збереженням відповідного маркування
флаконів. Настоянки у співвідношенні 1:5
витримували протягом трьох тижнів у темному прохолодному місці. Після витримки,
настоянки фільтрували через скляні лійки
зі стерильними багатошаровими марлевими
фільтрами в стерильні пеніцилінові флакони,
до яких поміщали по 20 стерильними дисками з фільтрувального паперу діаметром 6 мм
і витримували у відповідних 16 варіантах настоянок протягом 10 діб.
Антибактеріальну активність різних
рослинних настоянок визначали методом
дискдифузії в агарі. Із добової культури
еталонних кріогенних референс-штамів
St. aureus F-4a (АТСС № 25923), St.
epidermidis (14990), Ps. aeruginosa (27/99)
готували завись за стандартом каламутності
бактеріальної суспензії 0,5 одиниць щільності за Мак Фарландом 1,5 × 108 КУО, який визначали за допомогою Densimeter II. Отриману завись пересівали на агар Мюлера-Хінтона (Himedia) з подальшим культивуванням у
термостаті ТСО-80/1 (Росія) протягом 24 год
за температури 37 °С. Зверху на пересівах
розміщували диски, просочені відповідними
настоянками рослин, за часовою стрілкою
по шість дисків. Як позитивний контроль
у центрі розміщували диск з антибіотиком
(1 диск містить 6,0 мкг бензилпеніциліну натрієвої солі). Через добу вимірювали діаметр
зони пригнічення росту культури (ЗПР) за
допомогою лінійки-шаблону для визначення
розмірів зон затримки росту мікроорганізмів
(Antibiotic Zone Scale-C, модель РW297, Індія) та програми tps DIG2, 2004-16, F.James
Rohlf.
Результати дослідження та їх обговорення. Вивчаючи антибактеріальний вплив
рослинних настоянок на еталонні кріогенні референс-штами St. aureus F-4a (АТСС
№ 25923) in vitro, нами виявлено (таблиця): Eleutherococcus senticosus (ЗПР 10 мм),
Eleutherococcus sessiliflorus (10 мм) та Punica
granatum (7 мм) мали зону затримки росту настоянок вище, ніж у контролі на 4, 3 та
1 мм відповідно; позитивним впливом на
патогенний штам характеризувалися і такі
настоянки, як Laurus nobilis (6 мм), Cycas
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Ефективність впливу настоянок рослин на мікроорганізми різних груп, мм
Вид мікроорганізму
№
п/п

Настоянка

Staphylococcus aureus F-4a
(АТСС № 25923)

Staphylococcus
epidermidis (14990)

Pseudomonas
aeruginosa (27/99)

зона
зона
зона
пригнічення контроль пригнічення контроль пригнічення контроль
росту
росту
росту

1.

Eleutherococcus
senticosus

10

6

-

35

10

14

2.

Eleutherococcus
sessiliflorus

10

7

-

36

-

15

3.

Laurus nobilis

6

7

-

38

-

15

4.

Cycas revoluta

5

18

3

37

-

14

5.

Crassula ovata

-

17

-

39

10

15

6.

Adonis vernalis

1

7

-

36

10

14

7.

Lavandula
angustifolia

1

19

4

37

8

15

8.

Melissa officinalis

-

18

-

35

11

15

9.

Armeniaca vulgaris

-

19

-

38

1

15

-

27

-

36

-

15

10. Salix babylonica
11. Echinacea purpurea

-

17

-

38

10

14

12. Buxus sempervirens

6

12

-

37

11

14

13. Origanum vulgare

5

2

-

36

-

15

14. Citrus sinensis

-

7

2

36

15

15

15. Punica granatum

7

6

11

38

17

14

16. Аpes propolium

2

18

10

36

1

15

revoluta (5 мм) та Buxus sempervirens (6 мм),
хоча їх різниця з контролем була нижче на 1,
12 та 6 мм відповідно; настоянка Origanum
vulgare мала ЗПР 5 мм, але була кращою за
цим показником від контролю на 3 мм.
Досліджуючи антибактеріальний вплив
настоянок рослин на St. epidermidis (14990),
визначено, що жоден з досліджуваних препаратів не перевищував контрольний показник,
хоча Punica granatum та Аpes propolium мали
позитивну ЗПР понад 5 мм: 11 та 10 мм відповідно.
За антибактеріального впливу настоянок
рослин на Ps. aeruginosa спостерігали, що
під час застосування настоянок з Eleuthero-

coccus senticosus, Crassula ovata, Adonis vernalis та Echinacea purpurea ЗПР дорівнювала
10 мм; Melissa officinalis та Buxus sempervirens
– 11 мм. Отримані результати були нижчими,
ніж у контролі, на 4–5 мм. Проте настоянки
з Citrus sinensis та Punica granatum проявили більш високий антибактеріальний ефект
відносно Ps. aeruginosa на рівні контролю:
15 та 17 мм відповідно.
Матеріали досліджень потребують більш
глибокого вивчення. Нами визначено вплив
фітопрепаратів на еталонні кріогенні референс-штами St. aureus F-4a (АТСС № 25923),
St. epidermidis (14990) та Ps. aeruginosa
(27/99) in vitro.
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В експерименті in vitro вперше виявлено
антибактеріальний вплив етанольних фітопрепаратів на полірезистентні штами
St. aureus F-4a (АТСС № 25923): Елеутерокок колючий, Eleutherococcus senticosus та
Punica granatum; St. epidermidis (14990):

Ефективність застосування настоянок фітопрепаратів
проти кріогенних еталонних штамів
St. aureus, St. epidermidis та Ps. aeruginosa

Punica granatum та Аpes propolium; Ps.
aeruginosa (27/99): Citrus sinensis та Punica
granatum.
У подальших дослідженнях триватиме
вивчення ефективності етанольних настоянок в умовах виробництва.
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