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Резюме. Вивчено вплив мікроаерофільних умов культивування на чутливість мікроорганізмів до етіо
тропних препаратів. Показано збільшення мінімальних інгібуючих концентрацій бензилпеніциліну,
цефазоліну, гатифлоксацину, еритроміцину та рифампіцину на 1–4 двократних розведень препаратів
для 53,2–95,7% досліджених штамів коринебактерій. За мікроаерофільних умов культивування чутли
вість референсштаму S. aureus ATCC № 25923 до бензилпеніциліну, гатифлоксацину та еритроміцину
підвищувалась, а стосовно цефазоліну та рифампіцину, навпаки, знижувалась у порівнянні з контро
лем. Мінімальні інгібуючі концентрації бензилпеніциліну, цефазоліну, еритроміцину та рифампіцину
стосовно E. coli ATCC № 25922 підвищувались після впливу малонасиченого киснем середовища інку
бації, а гатифлоксацину — знижувалась.
Ключові слова: мікроорганізм, чутливість до антибіотиків, аеробні умови культивування, мікроаерофільні
умови культивування.
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INFLUENCE OF AEROBIC AND MICROAEROPHILIC
CULTIVATION CONDITIONS ON SENSITIVENESS OF
MICROORGANISMS TO ANTIBACTERIALS
OF DIFFERENT GROUPS
T.A. Ryzhkova

Резюме. Изучено влияние микроаэрофильных
условий культивирования на чувствительность
микроорганизмов к этиотропным препаратам.
Показано повышение минимальных ингибирую
щих концентраций бензилпенициллина, цефазо
лина, гатифлоксацина, эритромицина и рифам
пицина на 1–4 двукратных разведения препаратов
для 53,2–95,7% исследованных штаммов корине
бактерий. В микроаэрофильных условиях культи
вирования чувствительность референсштамма
S. aureus ATCC № 25923 к бензилпенициллину, га
тифлоксацину и эритромицину повышалась, а к
цефазолину и рифампицину, наоборот, снижалась
по сравнению с контролем. Минимальные инги
бирующие концентрации бензилпенициллина,
цефазолина, эритромицина и рифампицина для
E. coli ATCC № 25922 повышались, а гатифлокса
цина — снижались.
Ключевые слова: микроорганизм, чувствитель
ность к антибиотикам, аэробные условия культи
вирования, микроаэрофильные условия культивиро
вания.

Summary. The influence of microaerophilic cultiva
tion’s conditions on sensitivity of microorganisms to
etiotropic medicines was studied. It was found that the
minimal inhibitory concentrations of penicillin, cefa
zolin, gatifloxacin, erythromycin and rifampin were
1–4 twofold dilutions higher than the control mea
nings for 53,2–95,7% of the Corynebacteria test
strains. Under microaerophilic cultivation’s conditions
susceptibility of the referencestrain S. aureus ATCC
№ 25923 to penicillin, gatifloxacin and erythromycin
increased, but to cefazolin and rifampin vice versa –
decreased as compared to control meanings. Мinimal
inhibitory concentrations of penicillin, cefazolin,
erythromycin and rifampin for E. coli ATCC № 25922
rose, of gatifloxacin — reduced.
Key words: microorganism, antibiotic sensitivity, aerobic
conditions of incubation, microaerophilic conditions of
incubation.
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Лікування хворих на бактеріальні інфекції та
санація носіїв патогенних мікроорганізмів у тепе
рішній час не можливі без використання антибіо
тиків. Вибір оптимального протимікробного пре
парату для звільнення макроорганізму від пато
генних агентів зазвичай ґрунтується на результа
тах визначення антибіотикочутливості етіологіч
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ного чинника захворювання in vitro за аеробних
умов.
Однак, умови перебування патогенів у біоло
гічних нішах організму можуть суттєво відрізня
тись від створених in vitro за багатьма параметра
ми, у тому числі і за газовим складом атмосфери
інкубації. Відомо, що біологічні властивості бак
терій змінюються в залежності від характеристик
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