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Лекція 1 

Тема: АНТИБІОТИКИ ЯК ОКРЕМА ГРУПА  

БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН 
(2 години) 

1. Поняття про антибіотики 

2. Історичні аспекти розвитку знань про антибіотики  

3. Загальне значення антибіотиків для життєдіяльності людини і при-

чини швидкого зростання їхньої  кількості 

4. Біологічна роль антибіотиків в природі 

 

1. Антибіотики  (грец. anti – проти + bios – життя) – продукти 

життєдіяльності (або їхні синтетичні аналоги і гомологи) живих клі-

тин (бактеріальних, грибкових, рослинного і тваринного похо-

дження), які вибірково пригнічують функціонування інших клітин – 

бактерій, грибів, водоростей, протозоа, пухлин і т.п. аж до повного 

придушення розвитку. Ця група включає сотні препаратів різної хі-

мічної структури, що вирізняються спектром і механізмом дії, побі-

чними ефектами і показаннями до застосування. 

 

2. Історичні аспекти розвитку знань про антибіотики  
Практичне використання антагонізму між мікроорганізмами по-

чалося задовго до початку наукових досліджень антибіотиків. На-

родній медицині різних культур давно відомі деякі способи застосу-

вання мікроорганізмів або продуктів їх обміну як лікувальних засо-

бів, проте причина їх лікувальної дії на той час залишалася невідо-

мою.  

Наприклад, китайці дві з половиною тисячі років тому виявили 

терапевтичну дію компресів з сирнистого соєвого молочка. У су-

дано-нубійській цивілізації речовина типу тетрацикліну використо-

вувалася вже в 350 роках нашої ери. У Європі в середні віки екстра-

кти рослин і сирна сироватка використовувалися для лікування різ-

них інфекцій. У народній медицині слов’янських народів для ліку-

вання деяких виразок, кишкових розладів і інших захворювань за-

стосовувався запліснявілий хліб, а при туберкульозі використовували 

екстракти лишайників. 

Розвиток сучасних знань про антибіотики залежав від наукових 

спостережень декількох ключових осіб, які довели всьому світу, що 

матеріали від мікроорганізмів можуть бути використані для ліку-

вання інфекційних захворювань. 
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Незважаючи на тривале практичне використання антибіотиків, 

наукові основи їх дії були доведені лише в двадцятому столітті 

(табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Ключові прізвища і події, які сприяли становленню знань  

про антибіотики 

Дата  Автори і їх наукові внески 

1872 А. Г. Полотебнов показав, що гриби з роду Репісіllіит здатні 

затримувати в умовах in vivo розвиток збудників ряду шкірних 

захворювань людини. 

1877 Луї Пастер описав явище антагонізму між мікроорганізмами, 

коли одні мікроорганізми обмежують можливості розвитку ін-

ших. Встановив, що антогонізм в одних випадках буває двос-

тороннім (взаємним), а в інших - превалюючим (несприятли-

вий вплив одного мікроба сильніший, ніж вплив іншого). По-

казав, що багато мікробів корисні для людини і тварин (напри-

клад, мікрофлора травного тракту). 

1894 І.І. Мечников – засновник вчення про антибіоз, який довів, 

що в природі і, зокрема, в організмі тварин існують мікроор-

ганізми, що характеризуються превалюючим антагонізмом ві-

дносно значної кількості патогенних бактерій. 

1896 Б. Гозіо з рідини, що містить культуру гриба з роду  Ре-

пісіllіит  (Репісіllіит brevicompactum), виділив мікофенолову 

кислоту, яка має кристалічну будову і пригнічує ріст бактерій 

сибірської виразки. 

1899 Р. Еммеріх і О. Лоу повідомили про антибіотичну сполуку, 

що утворюється бактеріями Pseudomonas руосуапеа, і назвали 

його піоцианазою, препарат використовувався як місцевий ан-

тисептик. 

1928 А. Флемінг зробив один з найзначніших вкладів в області ан-

тибіотиків, встановивши, що в культурі стафілокока, забруд-

неній цвіллю, не відбувається ріст мікроорганізмів, і зробив 

припущення, що  цвіль виділяє особливу речовину, яку він на-

звав пеніциліном, проте йому не вдалося виділити досить ста-

більний екстракт. 

1937 М. Вельш описав перший антибіотик стрептоміцетного по-

ходження - актіноміцетин. 
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1939 Н. О. Красильников і А.І. Кореняко отримали міцетін, а 

Р. Дюбо - тіротріцин. 

1939 Герхард Домагк отримав Нобелівську пре-

мію з фізіології і медицини «за відкриття ан-

тибактеріального ефекту пронтозилу» 

 
 

1940 Говарду Флорі і Ернсту Чейну вдалося виділити пеніцилін в 

кристалічному вигляді 

1945 Александер Флемінг, Ернст Боріс Чейн і Говард Волтер 
Флорі  за відкриття пеніциліну та його цілющого впливу при 

лікуванні різних інфекційних захворювань отримали Нобелів-

ську премію 

 
1952 3ельман Ваксман отримав Нобелівську пре-

мію за відкриття стрептоміцину – першого ан-

тибіотика, ефективного при лікуванні тубер-

кульозу, ввів термін «антибіоз» - антагоністи-

чні відносини видів, коли один організм обме-

жує можливості іншого, від якого і сталася на-

зва антибіотики. Слово «антибіотики» утво-

рене поєднанням двох грецьких слів - anti - 

проти і bios - життя. 

 

 

 

Починаючи з семидесятих років минулого століття практично 

всі природні антибіотики отримали синтетичні аналоги. 

 

3. Загальне значення антибіотиків для життєдіяльності лю-

дини і причини швидкого зростання їхньої чисельності 

Загальне число відомих антибіотиків нині сягає понад 20 тис. най-

менувань, з яких більш 200 природних сполук використовуються в 

медичній практиці: при лікуванні запальних процесів (пневмонія, 

перитоніт, фурункульоз), різних форм туберкульозу, при боротьбі з 

багатьма інфекційними захворюваннями, що вважалися раніше не-

виліковними або важковиліковними, тощо. Застосування цих сполук 
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призвело до різкого зниження смертності при таких захворюваннях, 

як крупозне запалення легенів, сепсис, різні форми менінгіту та ін. 

Більшість же антибіотиків не знаходить застосування в медичній 

практиці через їх токсичність, інактивацію в організмі хворого або з 

інших причин. 

Активно тривають роботи по вишукуванню нових антибіотичних 

речовин, ефективних при лікуванні бактеріальних і протозойних ін-

фекцій, паразитарних інвазій і ракових захворювань, системних мі-

козів, і хвороб, антибіотиків, що характеризуються імуностимулюю-

чими та імуносупресивними властивостями. 

При цьому спостерігається тенденція до збільшення виділення 

нових антибіотиків з грибів. 

Основні причини швидкого зростання кількості антибіотиків: 

1)  багато антибіотичних речовин або продуктів їх модифікації - 

незамінні лікувальні препарати, які широко застосовуються при ін-

фекційних захворюваннях, які раніше вважалися невиліковними або 

супроводжувалися високим летальним результатом (деякі форми ту-

беркульозу, чума, холера азіатська, черевний тиф, бруцельоз, пнев-

монія, різні септичні процеси). Серед інших лікарських препаратів, 

що застосовуються в медичній практиці, антибіотики становлять бі-

льше 30%; 

2)  в останні роки помітно змінилася етіологічна структура інфек-

ційних захворювань. Загальна кількість видів бактерій, що виклика-

ють інфекційні захворювання, в даний час сягає близько 3000 най-

менувань. Все більш широке розповсюдження отримують інфекції, 

які викликаються грамнегативними мікроорганізмами, які більшою 

мірою стійкі до антибіотиків, ніж грампозитивні. У зв'язку з цим во-

дночас зі зростанням випуску відомих препаратів потрібне збіль-

шення кількості нових антибіотиків, що діють на грам негативну мі-

крофлору;  

3)  антибіотики використовуються у сільському господарстві, 

перш за все як лікувальні препарати в тваринництві, птахівництві, 

бджільництві та рослинництві, а окремі антибіотичні речовини - і як 

стимулятори росту тварин; 

4)  широке неконтрольоване застосування антибіотиків як лікуваль-

них препаратів сприяє швидкому накопиченню форм мікроорганізмів, 

резистентних до цих сполук. Проблема резистентності мікроорганіз-

мів обумовлює необхідність заміни одних антибіотиків іншими, тобто 

пошуку нових, більш ефективних антибіотичних речовин; 
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5)  деякі антибіотики продовжують застосовуватися в харчовій та 

консервній промисловості в якості консервантів для продуктів, що 

швидко псуються (свіжа риба, м'ясо, сир, різні овочі); 

6)  в результаті хімічної модифікації природних антибіотиків 

отримано десятки тисяч напівсинтетичних аналогів, багато з яких 

представляють великий практичний інтерес. Це також стимулює по-

шук нових антибіотиків з іншою хімічною структурою; 

7)  антибіотики як специфічні інгібітори певних реакцій широко 

застосовуються у наукових дослідженнях для вивчення окремих сто-

рін метаболізму, розшифрування тонких молекулярних механізмів 

біосинтезу білка, механізмів функціонування мембран та інших біо-

хімічних перетворень. Деякі антибіотики використовують як інгібі-

тори ферментів, а також як імуномодулятори: 

8)  вивчення шляхів утворення антибіотиків сприяє глибокому про-

никненню в механізм синтетичної діяльності продуцентів цих біологі-

чно активних сполук, розкриттю основних етапів їх метаболізму; 

9)  у зацікавленості пошуку нових антибіотиків істотну роль віді-

грає й економічний чинник. Виробництво антибіотиків - дуже при-

буткова галузь мікробіологічної промисловості. 

Таким чином, всі ці фактори сприяли і продовжують сприяти 

тому, що до проблеми антибіотиків привернуто увагу величезних 

груп вчених різних напрямків: мікробіологів, мікологів, біохіміків, 

хіміків, генетиків, цитологів, фармацевтів, лікарів, технологів, тощо. 

Вивчення антибіотиків - типовий приклад комплексного підходу до 

проблеми, що сама по собі зумовила прогрес у дослідженні цих біо-

логічно активних сполук. 

 

4. Біологічна роль антибіотиків в природі  
Мікробний антагонізм в ґрунті відбувається своєрідно, іноді зна-

чно відрізняючись від антагонізму тих же мікробів при розвитку на 

штучних поживних середовищах. Це положення особливо важливе 

при розгляді питання про біологічну ролі антибіотиків, тобто про ту 

роль, яку вони відіграють у природних місцях знаходження мікроо-

рганізмів, що їх утворюють. 

Є дві протилежні концепції щодо біологічної ролі антибіотиків. 

Перша виходить з того, що утворення антибіотиків слід розглядати 

як специфічну особливість обміну речовин організмів, що виникла й 

закріплена у них в процесі еволюційного розвитку. Утворення і виді-

лення антибіотиків у навколишнє середовище при житті організмів 
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або після їх відмирання - важливий чинник у боротьбі за існування 

видів. 

Друга концепція була розроблена 3. Ваксманом і полягає в тому, 

що антибіотичні речовини є «відходами» обміну речовин і носять 

випадковий характер, залежний лише від умов культивування. На 

думку і деяких інших авторів, утворення антибіотиків - це незакріп-

лена генетично властивість організму, що виявляється тільки при ро-

звитку організму в специфічному середовищі і за наявності особли-

вих зовнішніх умов. Тому антибіотики не мають для продуцентів 

пристосувального значення, їх утворення не пов'язано з еволюцією 

мікроорганізмів. 

Ця точка зору грунтується на двох положеннях: 

 не всі мікроорганізми утворюють антибіотичні речовини, що, 

однак, не заважає їх широкому поширенню в природі; 

 антибіотичні речовини, навіть найбільш стійкі, досить швидко 

інактивуються в ґрунті, який є природним місцем існування більшо-

сті мікроорганізмів. 

Якщо б ця концепція була реальною, то доречно було б очікувати, 

що при зміні умов культивування, наприклад, для продуцента стре-

птоміцину можна отримати хлортетрациклін або пеніцилін. Але ж 

цього ніколи не відбувається, як би не змінювалися умови культиву-

вання. Шляхом зміни умов культивування експериментаторам вда-

ється отримати більший або менший вихід антибіотика або створити 

умови, при яких антибіотик взагалі не синтезується. Можна також 

шляхом зміни умов культивування продуцента досягти переважного 

біосинтезу одного з антибіотиків при утворенні досліджуваним ор-

ганізмом декількох антибіотичних речовин або ж отримати нові фо-

рми антибіотиків, але тільки в межах тих сполук, які здатен синтезу-

вати цей організм. 

Утворення антибіотиків обумовлено певним характером обміну 

речовин, контрольованого відповідними генами, які виникли і закрі-

плені в процесі еволюції організму. Однак не можна заперечувати 

той факт, що в окремих випадках прояв антагонізму у мікроорганіз-

мів пов'язаний з утворенням продуктів обміну, що не є специфіч-

ними речовинами їх метаболізму. Подібний характер має антагонізм 

уробактерій, обумовлений виділенням аміаку при використанні се-

човини, або антагонізм деяких лактобактерій, пов'язаний з виділен-

ням ними пероксиду водню, і т. п. Але такі продукти життєдіяльності 

мікроорганізмів не називаються антибіотиками. 
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Мікроорганізми і продукти їх життєдіяльності, зокрема й антибі-

отики, адсорбуються на частинках ґрунту.  

У природних місцях існування мікроорганізмів (ґрунті) відбува-

ється своєрідна іммобілізація клітин і утворення продуктів метабо-

лізму (антибіотиків, ферментів, токсинів та ін.) у вигляді твердих ча-

сток і колоїдів ґрунту, що відіграє величезну роль в прояві біологіч-

ної активності у мікроорганізмів. У тих місцях, де більше органічних 

залишків, мікроби розвиваються активніше і утворені ними осередки 

мають великі розміри. При розвитку мікробного осередка, який 

може складатися з представників одного або декількох (не антагоні-

стичних) видів, утворюються продукти життєдіяльності, в тому чи-

слі антибіотичні речовини, які, дифундують в сусідні пори, можуть 

грати там важливу біологічну' роль. Давно відомо про наявність ан-

тагонізму між мікробами в ґрунті, обумовленого виділенням антибі-

отиків. У мікрозонах, де присутній антибіотик (у ґрунті), він безумо-

вно впливає на мікроби, що контактують з ним. Дійсно, в ґрунті від-

бувається процес руйнування антибіотиків як під впливом різних фі-

зико-хімічних чинників (pH, наявність колоїдів і ін.), так і в резуль-

таті інактивації специфічними речовинами (ферментами), утворе-

ними мікробами, що існують поруч. Проте це не може бути доказом 

відсутності дії антибіотиків на мікроби в ґрунті. 

Інактивація антибіотиків мікроорганізмами - природна реакція 

живого організму на шкідливу дію середовища. У відповідь на дію 

антибіотиків мікроорганізми виробляють різні форми захисту. 

Таким чином, антибіотики не можуть вважатися випадковими 

продуктами обміну речовин мікробної клітини, що не відіграють 

ролі в боротьбі за існування. 

 

Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення поняття «антибіотик». 

2. Хто вперше ввів поняття «антибіоз»? 

3. У яких сферах діяльності людини можуть застосовуватися 

антибіотики? 

4. Чи можуть утворюватися антибіотики в природних місцях 

мешкання мікроорганізмів? 

5. Охарактеризуйте біологічну роль антибіотиків у природних 

умовах. 
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Лекція 2 

Тема: АНТАГОНІЗМ У СВІТІ МІКРООРГАНІЗМІВ  

І УТВОРЕННЯ АНТИБІОТИЧНИХ РЕЧОВИН  
(2 години) 

1. Антагонізм в світі мікроорганізмів. 

2. Організми-продуценти антибіотиків. 

2.1. Бактерії 

2.2. Актиноміцети 

2.3. Лишайники 

2.4. Вищі рослини 

2.5. Тварини 

3. Отримання антибіотиків. 

 

1. Антагонізм в світі мікроорганізмів 

Серед різноманітних форм взаємовідносин мікроорганізмів в на-

вколишньому середовищі представляють певний інтерес антагоніс-

тичні взаємини, які характеризуються тим, що один вид мікробів так 

чи інакше пригнічує розвиток або затримує ріст інших мікрооргані-

змів. 

Окремі факти мікробного антагонізму були узагальнені І.І. Меч-

никовим, він же накреслив шляхи практичного використання цього 

явища.  

 

Положення І. І. Мечникова про передчасне 

старіння людини у зв'язку з постійною інтоксика-

цією організму продуктами життєдіяльності гни-

льних бактерій кишечника і використання ним 

паличок молочнокислого бродіння для витіс-

нення цих гнильних бактерій заклали наукові ос-

нови сучасного вчення про антагонізм мікроорга-

нізмів. 

Антагонізм зазвичай поширений серед різних 

груп мікроорганізмів. Його можна виявити у бак-

терій, грибів, водоростей та інших груп. Антаго-

ністичні властивості щодо до інших організмів 

проявляються мікроорганізмами залежно від спа-

дкових особливостей, а також різних екологічних 

факторів та умов культивування. 

І. І. Мечников  

(1845-1916) 
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За використання причини, що викликає прояв антагоністичних 

властивостей організму, як головного критерію антагонізму всі фо-

рми мікробного антагонізму можна об'єднати в дві основні групи: 

«пасивний» і «активний». 

Сутність «пасивного» антагонізму полягає в тому, що пригні-

чення росту одного виду мікроорганізмів іншим може відбуватися 

тільки за певних, іноді вкрай обмежених умов розвитку цих організ-

мів. Такі умови зазвичай спостерігаються при лабораторному куль-

тивуванні мікроорганізмів. У звичайних природних умовах подіб-

ного прояву антагонізму, як правило, не буває. 

До «пасивного» антагонізму слід віднести: 

1) антагонізм, що складається при спільному розвитку різних ви-

дів, які потребують одних і тих же поживних речовин. При цьому 

переважне становище у розвитку буде у того мікроорганізму, швид-

кість росту якого вища ніж у інших організмів, що його оточують; 

2) насильницький антагонізм. Штучно створений вид взаємодії, 

який зустрічається у бактерій, які в природних умовах не проявля-

ють жодних ознак антагонізму. Але якщо створити умови нестачі в 

середовищі поживних речовин, то одна з бактерій, що здатна проду-

кувати протеолітичні ферменти, може використовувати як живиль-

ний матеріал клітини інших бактерій, які не мають цих ферментів. 

При «активному» антагонізмі пригнічення росту або повне при-

душення життєдіяльності одного виду мікроба іншим відбувається в 

результаті збагачення довкілля продуктами обміну, що виділяються 

організмами в процесі розвитку. Однак при певних концентраціях 

цих продуктів метаболізму мікроорганізми, що їх продукують, мо-

жуть розвиватися вільно. 

До «активного» антагонізму слід віднести: 

1) антагонізм, пов'язаний з утворенням мікробами органічних ки-

слот, спиртів або інших продуктів обміну в результаті використання 

окремих компонентів субстрату. У цих мікроорганізмів в процесі 

еволюційного розвитку такі здатності супроводжуються паралель-

ною адаптацією їх до відносно високих концентрацій вказаних речо-

вин. У результаті різноманітні за властивостями і хімічною приро-

дою продукти, що утворюються в процесі життєдіяльності мікроор-

ганізмів, є для них знаряддям у боротьбі за існування, пригнічуючи 

або гальмуючи ріст конкурентних організмів; 

2) антагонізм, обумовлений синтезом та виділенням у навколи-

шнє середовище антибіотичних речовин. 
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2.  Організми-продуценти антибіотиків 
В даний час відомі антибіотики природного походження синтезу-

ються живими істотами різноманітних таксономічних груп. 

2.1. Бактерії. Велика кількість антибіотичних речовин утворю-

ються бактеріями. Проте лише небагато з них знайшли практичне за-

стосування, оскільки більшість бактеріальних антибіотиків токсичні 

для макроорганізмів. Частина цих антибіотиків (граміцидин С, полі-

міксин, бацитрацин та ін.) використовується в медичній практиці, 

інші (субтілін, низини) знайшли застосування в харчовій та консер-

вній промисловості. Вони оберігають від псування м'ясні, рибні, мо-

лочні та інші продукти. 

За хімічною природою майже всі бактеріальні антибіотики - по-

ліпептиди або білки. Це представляє особливий інтерес у зв'язку з 

вивченням шляхів біосинтезу названих речовин і використанням цих 

шляхів у якості моделей для вивчення проблем біосинтезу поліпеп-

тидів взагалі, що має велике теоретичне значення. 

До теперішнього часу відомо близько 1000 антибіотиків бактері-

ального походження. У більшості випадків при вивченні бактеріаль-

них антибіотиків доводиться мати справу не з поодинокими речови-

нами, а з групою близьких за хімічними та біологічними властивос-

тями речовин, синтезованих одним видом бактерій. Відомо, що 

Bacillus subtilis утворює близько 70 різних поліпептидних антибіоти-

ків, В. роlутуха - понад 20 поліміксинів, Bacillus brevi - 23 антибіо-

тичних речовини поліпептидної природи і т.д.  

Здатність виробляти антибіотики притаманна як спороутворюю-

чим, так і не утворюючим спори бактеріям. 

Неспороносні бактерії. З групи бактерій, Bacillus pyocyaneus, а 

пізніше відомих як Pseudomonas aeruginosa, виділені піоціанін і піо-

цианаза. Інші не утворюючі спори бактерії теж виробляють антибіо-

тики, що значно розрізняються за хімічною структурою і антибакте-

ріальними властивостями. Прикладом можуть служити коліцини, 

вироблені різними штамами кишкової палички (E. соli). 

Спороносні бактерії. Багато видів спороносних бактерій вироб-

ляють різні антибіотики. Так, штами Bacillus subtilis синтезують ба-

цитрацин, субтілін та ін.; В. brevis - тиротрицин, В. роlyтіха 

(В. aerosporus) - поліміксин (аероспорін). З В. mycoides, В. mesen-

tericus і В. simplex виділені різноманітні, ще недостатньо вивчені 

сполуки: бацилін, колістатін і ін. Багато які з них перешкоджають 

зростанню грибів. 



14 

 

2.2. Актиноміцети. Найбільш важливі антибіотики (не менше 

70%), що застосовуються як засоби хіміотерапії, були отримані з 

групи променистих грибків - актиноміцетів (грибковоподібних ба-

ктерій). Цей порядок включає кілька родів: Streptomyces, Nocardia, 

Actinomadura, Micromonospora, Saccharopolyspora та ін. Продуцен-

том більшості антибіотиків, синтезованих актиноміцетами, є рід 

Streptomyces. 

Продуковані актиноміцетами антибіотики за хімічною будовою 

належать до різних груп сполук: від відносно простих (саркоміцин) 

до таких складних структур, як хромопептиди (актиноміцин), гліко-

пептиди (блеоміцин). 

Переважна більшість антибіотиків, що знайшли застосування в 

медицині і народному господарстві, отримана саме від цієї групи мі-

кроорганізмів. Деякі з них широко використовуються при лікуванні 

інфекційних захворювань людини і тварин. До таких антибіотиків 

належить більшість відомих нам антибіотиків: стрептоміцин, тетра-

циклін, еритроміцин, новобіоцин, неоміцин і ін. Одні з них проявля-

ють антибактеріальну дію, інші – антигрибкову.  

Актиноміцети-антагоністи зустрічаються в різних природних 

субстратах, але найбільше їх у ґрунті (до декількох мільйонів в 1 г). 

У деяких ґрунтах можна виявити порівняно невелику кількість акти-

номіцетів, але майже всі вони виявляються антагоністами. Встанов-

лено, що в окультурених ґрунтах зустрічається більше актиноміце-

тів-антагоністів, ніж в ґрунтах цілинних, в бідних на органічну речо-

вину малородючих ґрунтах. Багато антагоністів було виявлено Н. О. 

Красильниковим в ґрунтах південних посушливих районів. Окрім 

кліматичних і географічних умов, на вміст актиноміцетів-антагоніс-

тів в ґрунтах впливають також тип ґрунту, сезонність, рослинний по-

крив, мікробне населення, вологість, кислотність, забезпечення кис-

нем і багато інших чинників. 

 

2.3. Лишайники продукують багато антибіотичних речовин, 

властивості яких суттєво відрізняються від усіх відомих антибіоти-

ків рослинного походження. 

Починаючи з 1946 р. дослідники звернули увагу на лишайникові 

кислоти, і особливо на уснінову кислоту, яка відрізняється сильними 

антибіотичними властивостями. 

Уснінова кислота продукується багатьма видами лишайників, що 

належать до родин Usneaceae, Parmeliaceae і Cladoniaceae. 
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У 1948 р. була отримана розчинна натрієва сіль уснінової кислоти 

- бінан. Вивчення антимікробних властивостей бінану показало, що 

він характеризується вибірковою дією по відношенню до грампози-

тивних бактерій (В. subtilis, В. mesentericus, S. albus, тощо) і деяких 

анаеробних форм. Особливо чутлива до бінану дифтерійна паличка. 

За характером дії на організми натрієва сіль уснінової кислоти має 

бактеріостатичні властивості. 

 

2.4. Вищі рослини здатні виробляти біологічно активні речовини 

- фітонциди. Фітонциди - продукти життєдіяльності рослин, вияв-

лені у представників усіх груп вищих рослин. Найбільшими антибі-

отичними властивостями характеризуються фітонциди цибулі, час-

нику і деяких інших рослин. Відомо, що фітонциди - це не окремі 

речовини, а є комплексами сполук. Фітонцидні властивості мають 

бальзами, смоли, речовини хіноїдної будови, дубильні речовини, що 

містять лактонне кільце, глюкозиди, антоціани та інші сполуки. 

Фітонциди деяких рослин здатні стимулювати або пригнічувати 

розвиток інших рослин на відстані. Виявлено летючі фітонциди, зда-

тні вбивати пилок інших рослин або стимулювати його розвиток. Ро-

слини одного виду, вирощені в різних умовах, утворюють відмінні 

один від одного фітонциди. Біологічна активність фітонцидів зале-

жить від сезону року: наприклад, восени хвоя сосни менш бактери-

цидна, ніж в травні або червні. 

До найбільш вивчених рослинних антибіотиків належать: аліцин, 

берберін, госіпол, хінін. 

До антибіотичних речовин, що утворюються вищими рослинами, 

належать також сполуки, що отримали назву фітоалексинів. Фітоа-

лексини виробляються в результаті проникнення в рослину певного 

паразита. Характерно, що вироблений під впливом певного паразита 

фітоалексин має антибіотичну дію по відношенню до цього пара-

зита. Стійкість ряду вищих рослин до деяких грибкових захворювань 

пов'язана з утворенням рослинами зазначених речовин. 

В даний час найбільш відомими фітоалексинами є: 6-метоксі- бе-

нзоксазолін, пізатін, фазеолін. 

За деякими даними до антимікробних сполук рослинного похо-

дження відносять і флавоноїди. Це найбільш численна група як во-

дорозчинних, так ліпофільних природних фенольних сполук, ши-

роко представлених в рослинному світі. Більш часто флавоноїди зу-
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стрічаються в тропічних і альпійських рослинах. Виявлені флавоно-

їди і у нижчих рослин: зелені водорості (ряски), спорові (мохи, па-

пороті), хвощі (хвощ польовий). Знаходяться флавоноїди в різних 

органах, але частіше в молодих квітах, незрілих плодах. Локалізу-

ються в клітинному соку в розчиненому вигляді. Вміст флавоноїдів 

у рослинах різний: у середньому 0,5-5%, іноді досягає 20% (у квітках 

софори японської). Одна з біологічних функцій цих сполук полягає 

в тому, що вони є чинником стійкості рослин до ураження деякими 

патогенними грибами. 

2.5. Тварини також здатні виробляти антибіотичні речовини, які 

крім антибіотичних властивостей активізують захисні сили органі-

зму-господаря. Поєднання цих властивостей робить можливим за-

стосування їх для профілактики і лікування ряду захворювань. 

До найбільш відомих антибіотичних речових тваринного похо-

дження належить лізоцим, дефензін, скваламін, педерін, круцин, ін-

терферон. 

3. Отримання антибіотиків. Антибіотики належать до найчас-

тіше використовуваних препаратів для лікування інфекційних захво-

рювань людини і тварин. В більшості розвинених країн  антибіотики 

займають провідне місце за об'ємом виробництва і вживання серед 

всіх інших груп лікарських речовин. 

На сьогодні основними джерелами отримання антибіотиків є: 

1)  біосинтетичний шлях - культивування мікробів-продуцентів 

на спеціальних живильних середовищах в апаратах-ферментерах. 

Після цього відбувається очищення їх від баластних речовин. Після 

очищення йде висушування, перевірка на стерильність, стандартиза-

ція, розфасовка. Завершується виробництво антибіотиків виготов-

ленням лікарських форм. 

Залежно від ступеню очищення розрізняють антибіотики: 

• очищені (фармакопейні) мають постійний склад, застосову-

ються з лікувальною і профілактичною метою (перорально і парен-

терально) в медицині і ветеринарії; 

• напівфабрикати (сухі концентрати) за властивостями і складом 

близькі до нативних препаратів, але мають стандартний і вищий 

вміст антибіотика, застосовуються лише у ветеринарній практиці; 

• нативні (природні, неочищені) окрім антибіотиків містять в 

своєму складі висушене живильне середовище зі всіма його компо-

нентами (білки, вітаміни, мікроелементи), вони значно дешевші, ніж 
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очищені, протимікробна дія їх така ж сама, а ростостимулююча ефе-

ктивність у ряді випадків навіть вища. Порівняно невеликий вміст 

антибіотика, коротший термін придатності і лише пероральне вжи-

вання є основними недоліками нативних антибіотиків, які застосову-

ються, в основному, з профілактичною метою і для поліпшення ро-

сту тварин (для цього потрібні невеликі дози антибіотика). 

2)  напівсинтетичний шлях - антибіотики отримують на основі бі-

осинтетичних попередників, шляхом модифікації макромолекули 

антибіотика (відщеплення певних кінцевих угрупувань ферментами 

і приєднання хімічним шляхом до залишку макромолекули різних 

радикалів). Це приводить до змін фізико-хімічних і антибактеріаль-

них властивостей модифікованої молекули антибіотика. Даним спо-

собом отримані тисячі сучасних антибіотиків; 

3)  синтетичний шлях - молекула антибіотика повністю синтезу-

ється. Цей шлях не завжди достатньо рентабельний, тому синтетич-

ним шляхом отримують порівняно мало антибіотиків (синтоміцин, 

хлорамфенікол, пуроміцин, циклосерин). 

 

Питання для самоконтролю 
1. Визначте форми мікробного антагонізму. 

2. Які об'єктивні причини пошуку та вивчення нових антибіотиків? 

3. Дайте характеристику антибіотичних речовин, утворених вищими ро-

слинами. 

4. Що таке фітонциди та фітоалексини? 

5. Перелічіть шляхи отримання антибіотиків. 

 

 

  



18 

 

Лекція З 

Тема: КЛАСИФІКАЦІЇ АНТИБІОТИКІВ 
(2 години) 

1. Принципи класифікації антибіотиків. 

1.1. Класифікація антибіотиків за біологічним походженням 

1.2. Класифікація антибіотиків за механізмом біологічної дії. 

1.3. Класифікація антибіотиків за спектром біологічної дії. 

1.4. Класифікація антибіотиків за їх хімічною будовою. 

1.5. Практична класифікація антибіотиків 

2.  Недосконалість існуючих класифікацій. 

 

1. Принципи класифікації антибіотиків 
Велика кількість (понад 16 тис.) описаних в літературі різномані-

тних за властивостями і хімічною будовою антибіотиків вимагає пе-

вної і добре продуманої їх класифікації. 

Принципи класифікації антибіотиків визначаються головним чи-

ном професійними інтересами дослідників. Так, для біологів, що ви-

вчають організми-продуценти антибіотичних речовин, умови утво-

рення цих сполук найбільш зручна класифікація антибіотиків за 

принципом їх біологічного походження.  

Для хіміків, що детально досліджують будову молекул антибіо-

тиків та розробляють шляхи їх синтезу і хімічної модифікації, при-

йнятна класифікація, заснована на хімічній будові антибіотиків.  

Для фахівців, що вивчають механізм фізіологічної дії антибіоти-

ків, найбільш зручний принцип класифікації антибіотичних речовин 

за їх біологічною дією.  

Практичні працівники охорони здоров'я (лікарі) вважають що 

краще класифікувати антибіотики за спектром їх біологічної дії. 

Серед основних принципів класифікації антибіотиків розглянемо 

наступні. 

 

1.1. Класифікація антибіотиків за біологічним походженням 

1.1.1. Антибіотики, що синтезуються еубактеріями. 

1.1.1.1. Утворені представниками роду Pseudomonas: піоціа-

нін, віскозін; 

1.1.1.2. Утворені представниками родів Micrococcus, Strepto-

coccus, Staphylococcus, Lactococcus, Chromobacterium, Escherichia, 

Proteus, Lactobacillus: стрептококцин А, епідермін, низин, проді-

гіозан, коліформін, коліцин-кишкова паличка, протаптіни, лактоцин; 
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1.1.1.3. Утворені бактеріями родів Bacillus і Brevі:. граміци-

дин, субтілін, поліміксин; 

1.1.1.4. Утворені мікроорганізмами, що належать до порядку 

Actinomycetales: 

- утворені представниками роду Streptomyces: стрептоміцин, ка-

наміцин, тетрацикліни, новобіоцин, актиноміцин, цефаміцини, кар-

бапенеми, клавуланова кислота; 

- утворені мікроорганізмами роду Saccharopolyspora: еритромі-

цин; 

- утворені представниками роду Nocardia: ріфаміцини, рістомі-

цин, нокардіцини; 

- утворені родом Actinomadura: карміноміцин; 

- утворені родом Micromonospora: фортіміцини, гентаміцин, сизомі-

цин. 

1.1.1.5. Утворені ціанобактеріями: малінголід. 

1.1.2. Антибіотики, утворені недосконалими грибами: 

- Репісіllіит chrysogenum - пеніциліни, 

- Acremonium chrysogenum - цефалоспорини, 

- Р. griseofulvum - гризеофульвин, 

     Trichotecium roseum - тріхоцетин. 

- Fusarium coccineum - фузідієва кислота, 

      Beauveria nivea, Trichoderma polyspora - циклоспорини. 

1.1.3. Антибіотики, утворені грибами класів базидіоміцети і ас-

коміцети: 

Lenzites thermophila (базидіоміцети) – термофілін, 

Chaetomium cochloides (аскоміцети) – хетомін. 

1.1.4. Антибіотики, утворені лишайниками, водоростями і ниж-

чими рослинами: 

Usnea florida (лишайник) - уснінова кислота (бінан), 

Chlorella vulgaris (водорость) - хлорелін 

1.1.5. Антибіотики, утворені вищими рослинами: аліцин, госі-

пол, пізатін, фазеолін. 

1.1.6. Антибіотики тваринного походження: дефензіни, сквала-

мін, екмолін, круцин, інтерферон. 

 

1.2. Класифікація антибіотиків за механізмом біологічної дії 
1.2.1. Антибіотики - інгібітори синтезу клітинної стінки мікроо-

рганізму (пеніціліни, цефалоспорини, бацитрацин, ванкоміцин, D-

циклосерін). 
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1.2.2. Антибіотики, що порушують функції клітинних мембран 

мікроорганізму (альбоміцин, аскозін, граміцидин, кандицидини, ніс-

татин, тріхоміцин, ендоміцин). 

1.2.3. Антибіотики, що вибірково пригнічують синтез (обмін) 

нуклеїнових кислот мікроорганізму: 

- РНК (актиноміцин, гризеофульвін, канаміцин, неоміцин, ново-

біоцин, олівоміцин); 

- ДНК (актідіон, брунеоміцин, мітоміцин, новобіоцин, саркомі-

цин, едеін). 

1.2.4. Антибіотики - інгібітори синтезу пуринів і піримідинів 

(азасерін, декоінін, саркоміцин). 

1.2.5. Антибіотики - інгібітори синтезу білка (бацітрацин, амі-

ноглікозиди, метіміцин, еритроміцин, тетрацикліни, хлорамфені-

кол). 

1.2.6. Антибіотики - інгібітори дихання мікроорганізму (антімі-

цини, олігоміцини, патулін, піоціанін, уснінова кислота). 

1.2.7. Антибіотики - інгібітори окислювального фосфорилю-

вання (валіноміцин, граміцидин, коліцини, олігоміцин, тіроцидін). 

1.2.8. Антибіотики, що характеризуються антиметаболітними 

властивостями щодо мікроорганізму (пуроміцин, хадацідін, D-цик-

лосерин, ацідоміцин). 

1.2.9. Антибіотики-імуномодулятори (циклоспорин, актиномі-

цини С і D, олівоміцин, брунеоміцин, рубоміцин, спергуалін). 

 

1.3. Класифікація антибіотиків за спектром біологічної дії 
Умовно всі найважливіші в практичному відношенні антибіотики 

можна розділити на кілька груп. 

1.3.1. Протибактеріальні антибіотики вузького спектру дії, акти-

вні переважно щодо грампозитивних організмів. 

- Група пеніциліну і цефалоспоринів. 

- Біосинтетичні пеніциліни: бензилпеніцилін та його солі (калі-

єва, натрієва, новокаїнова), біцилін, феноксіметилпеніцилін. 

- Напівсинтетичні пеніциліни. 

- Кислотостійкі, неактивні відносно бета-лактамазоутворюючих 

стафілококів: пропіцилін, фенетіцилін. 

- Кислотостійкі, активні відносно бета-лактамазоутворюючих 

стафілококів: оксацилін, клоксацилін, 

- Діклоксацилін. 



21 

 

- Напівсинтетичні цефалоспорини: цефалорідин, цефалотин, це-

фалогліцин, цефалексин. 

- Бацитрацин 

- Ванкоміцин, рістоміцин. 

- Лінкоміцин. 

- Новобіоцин. 

- Макроліди: еритроміцин, олеандоміцин, карбоміцин, спіра- мі-

цин, лейкоміцин, тілозін. 

- Фузідін. 

1.3.2. Протибактеріальні антибіотики широкого спектру дії. 

- Біосинтетичні тетрацикліни: хлортетрациклін, окситетрацик-

лін, тетрациклін, деметилхлортетрациклін. 

- Напівсинтетичні тетрацикліни: метациклін, доксіциклін, моно-

цикліном. 

- Хлорамфенікол (левоміцетин). 

- Аміноглікозиди: стрептоміцин, неоміцин, канаміцин, гентамі-

цин, фортіміцини, тобраміцин. 

- Поліміксин, колістин. 

- Граміцидин С. 

- Напівсинтетичні пеніциліни: ампіцилін, карбеніцилін. 

1.3.3. Протитуберкульозні антибіотики (стрептоміцин, канамі-

цин, біоміцин, циклосерин). 

1.3.4. Протигрибкові антибіотики (ністатин, гризеофульвин, ам-

фотерицин В, леворин, кандіцин, тріхотецин). 

1.3.5. Протипухлинні антибіотики (актиноміцин С, мітоміцин С, 

олівоміцин, брунеоміцин, реуміцин, адріаміцин (доксорубіцин), да-

уноміцин, рубоміцин). 

1.3.6. Протиамебні і протималярійні антибіотики (фумагілін, ра-

діцікол). 

 

1.4. Класифікація антибіотиків за їх хімічною будовою 
1.4.1. Вуглеводні антибіотики (більшість антибіотиків названої ро-

дини продукуються стрептоміцетами). 

1.4.1.1. Чисті цукриди (стрептозотоцин) 

1.4.1.2. Аміноглікозиди, або аміноциклітоли (утворюються 

стрептоміцетами). 

1.4.1.3. Інші (N і С) глікозиди (лінкоміцин). 

1.4.2. Макроциклічні лактони (лактами). 

1.4.2.1. Макролідні антибіотики (еритроміцин, метіміцин) 
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1.4.2.2. Полієнові антибіотики (ністатин, мікогептин, амфо-

терицин В). 

1.4.2.3. Інші макроциклічні лактони: макролактони (олігомі-

цин), макротетраліди (нактіни). 

1.4.2.4. Макролактамні антибіотики (ріфаміцини). 

1.4.3. Антибіотики хінони і подібні до них сполуки. 

1.4.3.1. Лінійні конденсовані поліциклічні сполуки (група 

тетрациклінів). 

1.4.3.2. Похідні нафтохінонів (антрацикліни). 

1.4.3.3. Антибіотики, які є похідними оксихінонів (феміга-

тін, яваніцин, мітоміцин). 

1.4.4. Антибіотики амінокислоти, пептиди і пептоліди, утворені 

міцеліальними грибами та бактеріями, включаючи стрептоміцетів. 

1.4.4.1. Антибіотики - похідні амінокислот, включаючи бета-

лактами (пеніциліни, цефалоспорини, цефаміцини, оксоцефеми, су-

льбактами). 

1.4.4.2. Антибіотики-гомопептиди (граміцидин А, тіроци-

дин, бацітрацин, граміцидин С, біоміцин). 

1.4.4.3. Гетеромерні пептиди (поліміксини). 

1.4.4.4. Антибіотики-пептоліди, що включають велику групу 

актиноміцинів. 

1.4.4.5. Високомолекулярні антибіотики (циклоспорин). 

1.4.5. Азотовмісні гетероциклічні антибіотики. 

1.4.5.1. Неконденсовані (одиничні) гетероцикли (азоміцин). 

1.4.5.2. Конденсовані гетероцикли (пуроміцин, кордіцепін). 

1.4.5.3. Алкалоїди, що характеризуються протипухлинною 

активністю (плікацетін) 

1.4.6. Кисневмісні гетероциклічні антибіотики. 

1.4.6.1. Сполуки з одним 5-членним О-гетероциклом (пені-

цилова кислота) 

1.4.6.2. Антибіотики з одним 6-членним О-гетероциклом 

(цитрінін і коєва кислота) 

1.4.6.3. Антибіотики з кількома О-гетероциклами (тріхоце-

тин) 

1.4.7. Аліциклічні антибіотики. 

1.4.7.1. Похідні циклопентану (саркоміцин), циклогексану 

(актідіон) і циклогептану (туєва кислота): 

1.4.7.2. Оліготерпени (фузидієва кислота, фузидин). 

1.4.8. Ароматичні антибіотики. 
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1.4.8.1. Сполуки бензолу (галова кислота і хлорфенікол) 

1.4.8.2. Антибіотики, структура яких має конденсовані аро-

матичні сполуки (гризеофульвін). 

1.4.8.3. Сполуки, що мають небензольні ароматичні струк-

тури (новобіоцин). 

1.4.8.4. Різні похідні ароматичних сполук (тріхостатин). 

1.4.9. Аліфатичні антибіотики. 

1.4.9.1. Похідні алканів, що утворюються грибами базидіо-

міцетами (діатретін) 

1.4.9.2. Похідні аліфатичних карбонових кислот (варіотін). 

1.4.9.3. Аліфатичні сполуки, що містять S (аліцин) і Р (фо-

сфо- номіцин). 

1.4.10. Холестеринподібні антибіотики (скваламін, продукується 

катрановою акулою родини Squalidae). 

1.4.11. Змішані антибіотики з невідомою будовою скелета моле-

кул. 

 

1.5. Практична класифікація антибіотиків 
Для використання в повсякденній медичній практиці запропоно-

вана практична класифікація антибіотиків (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Практична класифікація антибіотиків 
Група Препарати 

β
-л

ак
 т

ам
н

і 
ан

ти
 б

іо
ти

к
и

 

Пеніци-

ліни 

Природні: бензилпеніциліну натрієва і калієва сіль, бензилпені-

цилін прокаїн (новокаїнова сіль пеніциліну), бензатин бензилпе-

ніцилін. Біцилін-3 (бензилпеніцилін (калієва сіль)/бензилпеніци-

лін прокаїн/бензатин бензилпеніцилін 1:1:1). Біцилін-5 (бенза-

тин бензилпеніцилін/бензилпеніцилін прокаїн, 4:1), феноксиме-

тилпеніцилін. 

Напівсинтетичні: ізоксазолілпеніциліни (оксацилін), амінопені-

циліни (ампіцилін, амоксицилін), карбоксипеніциліни (карбені-

цилін, тикарцилін), уреїдопеніциліни (азлоцилін, піперацилін), 

інгібіторозахищені пеніциліни (амоксицилін/клавуланат, ампі-

цилін/сульбактам, тикарцилін/клавуланат, піперацилін/тазобак-

там) 

Цефало-

спорини 

І  

покоління 
ІІ покоління 

ІІІ 

покоління 

IV 

покоління 

Для парентерального застосування 

 Цефуроксим 
Цефотаксим, 

цефтриаксон, 

Цефепім, 

Цефпіром 

https://compendium.com.ua/dec/270360/
https://compendium.com.ua/dec/265272/
https://compendium.com.ua/dec/271113/
https://compendium.com.ua/dec/264506/
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цефтазидим, 

цефоперазон, 

цефоперазон/ 

сульбактам 

 

Для перорального застосування 

Цефалексин, це-

фадроксил 

Цефуроксим 

аксетил, це-

факлор 

Цефексим, 

цефтибутен 
 

Карбапе-

неми 

Іміпенем, 

меропенем, 

доріпенем 

Моноба-

ктами 
Азтреонам 

Аміногліко-

зиди 

І покоління ІІ покоління ІІІ покоління 

Стрептоміцин, 

неоміцин, канамі-

цин 

Гентаміцин 

Амікацин, 

тобраміцин, 

нетилміцин, 

сизоміцин, 

пароміцин, 

ізепаміцин 

Тетрацикліни 

Доксициклін, 

метациклін, 

тетрациклін 

Макроліди 

14-членні 
15-членні (аза-

ліди) 
16-членні 

Природні 

Еритроміцин  Спіраміцин, джозаміцин 

Напівсинтетичні 

Кларитроміцин-

рокситроміцин 
Азитроміцин Мідекаміцину ацетат 

Лінкозаміди 
Природні Лінкоміцин 

Напівсинтетичні Кліндаміцин 

Рифаміцини  

(ансамакро-

ліди) 

Рифаксимін, 

рифаміцин, 

рифампіцин, 

рифабутин 

Хлорамфенікол Хлорамфенікол 

Поліміксини 

Поліміксин В для парентерального введення, 

поліміксин М (внутрішньо та у вигляді місцевих лікарських 

форм) 

Глікопептидні  

антибіотики 

Ванкоміцин, 

тейкопланін 

Циклічні  Даптоміцин 

https://compendium.com.ua/dec/264687/
https://compendium.com.ua/dec/271013/
https://compendium.com.ua/akt/67/828/ceftibutenum/
https://compendium.com.ua/dec/337677/
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ліпопептиди 

Оксазоліди-

нони 
Лінезолід (зівокс) 

Антибіотики 

різних груп 

Спектиноміцин, фосфоміцин, бацитрацин, геліоміцин, фузафун-

гін, граміцидин, фузидієва кислота, мупіроцин, полієни (ніста-

тин, леворин, амфотерицин В), гризеофульвін, аморолфін 
Протипухлинні 

антибіотики 

Блеоміцин, дактиноміцин, доксорубіцин, рубоміцин, мітоміцин, 

епірубіцин 

 

2. Недосконалість існуючих класифікацій 

Оцінюючи наведені класифікації, в кожній з них можна знайти і 

позитивні сторони, і недоліки, Наприклад, з точки зору хіміків кла-

сифікація антибіотиків за біологічним походженням має недоліки, 

пов'язані з тим, що іноді близькі за будовою і біологічною дією ре-

човини можуть продукуватися організмами, що належать до різних 

груп. Так, антибіотик цітрінін утворюється деякими видами пеніци-

лів і аспергілів. Крім того, він знайдений в австралійській рослині 

Crotolaria crispata. 

Нерідко організми, що належать до однієї групи (наприклад, ак-

тиноміцети), виробляють найрізноманітніші за хімічною будовою 

антибіотики. Таким чином, при класифікації антибіотиків за озна-

кою їх біологічного походження, з одного боку, близькі або навіть 

ідентичні речовини можуть бути віднесені до різних груп, з іншого - 

абсолютно не схожі за хімічною будовою і біологічною дією спо-

луки повинні об'єднуватися в одну групу речовин. Все це, безумо-

вно, ускладнює їх розгляд з точки зору хімічної будови і біологічної 

дії. 

З позиції біологів класифікація антибіотиків за хімічною будовою 

також має недоліки: в одну групу антибіотиків, що належать до од-

ного класу хімічних сполук, входять речовини, що утворюються рі-

зними групами організмів. 

Отже паралельне існування класифікацій, в основу яких покла-

дено різні принципи виправдано застосуванням їх різними фахів-

цями з різною метою. 

 

Питання для самоконтролю 
1. Поясніть принципи класифікації антибіотиків. 

2. В чому недосконалість існуючих класифікацій антибіотиків? 
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Лекція 4 

Тема: БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМИ БІО-

ЛОГІЧНОЇ ДІЇ АНТИБІОТИКІВ    
(2 години) 

1. Біологічна активність антибіотиків. 

2. Антибіотична продуктивність організмів. 

3. Уявлення про спектр протимікробної дії антибіотиків. 

4. Основні механізми біологічної дії антибіотиків. 

5. Основні механізми захисту мікроорганізмів від власних антибіотиків 

 

1. Біологічна активність антибіотиків зазвичай виражається у 

умовних одиницях, що містяться в 1 мл розчину або в 1 мг препарату. 

За одиницю антибіотичної активності приймають мінімальну кіль-

кість антибіотика, здатну придушити розвиток або затримати ріст 

певного числа клітин стандартного штаму тест- мікроба в одиниці 

об'єму живильного середовища 

За одиницю антибіотичної активності бензилпеніциліну прийн-

ято мінімальну кількість препарату, здатну затримувати ріст золоти-

стого стафілокока (штам 209) в 50 мл поживного бульйону. 

Для стрептоміцину одиниця активності буде іншою: мінімальна 

кількість антибіотика, що затримує ріст Е. соlі в 1 мл живильного бу-

льйону. 

Після того, як велика кількість антибіотиків була отримана в хі-

мічно чистому вигляді, з'явилася можливість для ряду з них розра-

хувати умовні одиниці біологічної активності в одиницях маси. 

Встановлено, наприклад, що 1 мг чистого стрептоміцину еквівален-

тний 1000 од. біологічної активності. Отже, 1 од. активності стреп-

томіцину еквівалентна 1 мкг чистого антибіотика. 

У таких антибіотиків, як карбоміцин, еритроміцин, новобіоцин, 

ністатин, тріхотецин і деякі інші, 1 од. активності еквівалентна або 

приблизно еквівалентна 1 мкг речовини. 

Всі антибіотики безумовно є токсичними речовинами, при цьому 

практичне значення мають селективна токсичність - більш вираже-

ний токсичний вплив на мікроорганізм, ніж на організм хазяїна (рис. 

1) і хіміотерапевтичний індекс (Хі) – співвідношення токсичної дози 

(токс) до терапевтичної (тер) 

Хі =
токс

тер
. 
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Рис. 1. Селективна токсичність антибіотиків 

 

 

2. Антибіотична продуктивність організмів  
При вивченні умов утворення антибіотиків і дослідження впливу 

різних факторів середовища на біосинтез антибіотиків важливим 

критерієм оцінки їхньої активності є характеристика антибіотичної 

продуктивності організму. Іноді зміна одного або декількох факторів 

середовища призводить до значного підвищення процесу біосинтезу 

антибіотика, але істотно не впливає на збільшення біомаси органі-

зму. В інших випадках, навпаки, при зміні умов культивування різко 

збільшується накопичення біомаси організму, але це не супроводжу-

ється помітним підвищенням виходу антибіотика. Спостерігаються 

випадки, коли збільшення виходу антибіотика пов'язано зі збільшен-

ням кількості біомаси. Тому для визначення фактора, що підвищує 

біосинтез антибіотика в культурі, необхідно в ході розвитку органі-

зму з'ясувати його антибіотичну продуктивність. 

Антибіотичною продуктивністю організму є кількість антибіо-

тика (у мкг або одиницях), утворена 1 мг сухих клітин (або міцелію) 

за певний проміжок часу (годин). 

 

3. Уявлення про спектр протимікробної дії антибіотиків 
Обмін речовин у мікроорганізмів різного виду має певні особли-

вості. Тому антибіотики, дія яких заснована на порушенні окремих 

процесів метаболізму, впливають неоднаково. З вибірковістю дії ті-

сно пов'язане поняття про широту спектру активності антибактеріа-

льних сполук. Однак з позиції сьогоднішніх уявлень поділ антибіо-

тиків на препарати широкого і вузького спектру дії видається умов-

ним і піддається серйозній критиці, в першу чергу через відсутність 

критеріїв для такого поділу. Помилковим є уявлення про те, що пре-

парати широкого спектру активності більш «надійні», більш «си-

льні», а застосування антибіотиків з вузьким спектром в меншій мірі 
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сприяє розвитку резистентності мікроорганізмів і т.д. При цьому не 

враховується надбана резистентність, внаслідок чого, наприклад, те-

трацикліни, які в перші роки застосування були активні відносно бі-

льшості клінічно значущих мікроорганізмів, в даний час втратили 

значну частину свого спектру активності саме через розвиток резис-

тентності до пневмококів, стафілококів, гонококів, ентеробактерій. 

Цефалоспорини III покоління зазвичай розглядають як препарати з 

широким спектром активності, однак вони не діють на більшість ана-

еробів, ентерококи, лістерії, атипові збудники та ін. 

Одні антибіотики (бензилпеніцилін, фумагілін, бацитрацин, сар-

цідін) пригнічують розвиток порівняно обмеженого числа видів ба-

ктерій, інші (тетрацикліни, хлорамфенікол, еритроміцин, карбомі-

цин) пригнічують ріст багатьох видів грампозитивних і грамнегати-

вних бактерій, рикетсій та деяких інших груп організмів. Таким чи-

ном, антибіотики не мають універсальних властивостей вбивати все 

живе, що перебуває у контакті з ними. Одні організми виявляються 

чутливими, а інші - стійкими до дії антибіотиків. 

Дія антибіотика на певні організми характеризується його анти-

мікробним спектром. Залежно від природи антибіотика, його конце-

нтрації, часу дії, мікроструктури клітини організму, в контакті з яким 

знаходиться антибіотик, і зовнішніх умов можуть проявлятися цито-

статичні (затримка росту клітин), цитоцидні (вбивство клітини) або 

цитолітичні (розчинення клітинної стінки) властивості. В загаль-

ному плані дія антибіотика на бактеріальний організм може бути ба-

ктерицидною або бактеріостатичною (рис. 2).  

Рис. 2. Антибіотики з бактеріостатичними  

і бактерицидними властивостями 

 



29 

 

За бактерицидної дії антибіотик взаємодіє з субклітинними стру-

ктурами, необоротно порушуючи їх цілісність або функції, що приз-

водить до загибелі клітини. За бактеріостатичної дії  взаємодія ан-

тибіотика з субклітинними структурами, на які він впливає, відбува-

ється з меншим ефектом, тому комплекс антибіотика з цією структу-

рою може дисоціювати, і остання знов стає активною, якщо вида-

лити антибіотик. 

Антибіотики близької хімічної будови зазвичай мають подібний 

антимікробний спектр. Кожен антибіотик характеризується опти-

мальними межами pH, в яких виявляється його максимальна антимі-

кробна активність. Великий вплив на характер дії антибіотиків спри-

чиняє їх концентрація. Суббактеріостатичні дози деяких антибіоти-

чних речовин не тільки не пригнічують ріст чутливих до них мікро-

бів, але, навпаки, стимулюють їх розвиток. Як правило, при концен-

трації антибіотика вище дози, що викликає бактеріостатичний ефект, 

спостерігається бактерицидна дія препарату. Якщо речовина має ба-

ктеріостатичні, бактерицидні або бактеріолітичні властивості, то це 

вказує лише на кінцевий результат дії антибіотика, а не на механізм 

дії, за допомогою якого отриманий той або інший біологічний ефект. 

 

4. Основні механізми біологічної дії антибіотиків 
Характер і механізм біологічної дії антибіотиків залежить насам-

перед від їх хімічної природи, від концентрації препарату, виду мік-

роорганізму і мікроструктури його клітин, від умов прояву дії та ін-

ших факторів. 

Під механізмом біологічної дії антибіотика слід розуміти ті зміни 

в біохімічній діяльності клітини-мішені або, точніше, ті порушення 

шляхів обміну речовин мікроорганізму, контрольовані відповідними 

генами, які викликаються даним препаратом і в кінцевому підсумку 

припиняють розвиток або ведуть до загибелі мікроорганізму. 

Вивчення механізму дії антибіотиків дає можливість виявити і 

вирішити ряд дуже важливих питань: 

1)визначення функції нормальних клітин; 

2) відносини між мішенями, на які спрямовано дію антибіотика, і 

функціями клітини; 

3) розміщення в клітині мішеней для дії антибіотика; 

4) використання селективних мішеней для пошуку нових антибі-

отиків; 

5) планування отримання нових напівсинтетичних антибіотиків; 
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6) визначення найбільш ефективних комбінацій антибіотиків; 

7) обґрунтований підбір антибіотиків проти резистентних форм 

мікроорганізмів; 

8) застосування антибіотиків, не пов'язане з придушенням бакте-

рій; 

При визначенні механізму біологічної дії антибіотика необхідно 

враховувати ряд критеріїв. 

1. Пригнічена антибіотиком реакція повинна бути необхідною 

для нормальної життєдіяльності і функціонування клітини-мішені. 

2. Вплив повинен бути специфічним, тобто виявлятися тільки в 

організмів, чутливих до дії певного антибіотика. 

3. Антибіотик повинен пригнічувати реакцію в клітині приблизно 

в тих самих концентраціях, в яких він викликає пригнічення росту. 

4. Пригнічення має слідувати закону «все або нічого». 

5. Пригнічення даної реакції має визначатися хімічною структу-

рою антибіотиків точно так само, як і пригнічення росту. 

Незважаючи на різноманіття хімічної будови антибіотиків, утво-

рених різними групами організмів, всі вони характеризуються де-

якою спільністю первинної дії на мікробні клітини: 

а) всі антибіотики в тій чи іншій мірі адсорбуються клітиною (клі-

тинною стінкою); 

б) всі антибіотики пригнічують ріст чутливих культур, навіть у 

дуже низьких концентраціях; 

в) всі антибіотики проявляють вибіркову біологічну дію стосовно 

видів (штамів) бактерій. 

Разом з тим характер і, особливо, механізм біологічної дії кожної 

антибіотичної речовини специфічний. Навіть біологічна дія одного 

й того ж препарату в залежності від умов середовища, неоднакова. 

При взаємодії антибіотика з мікробною клітиною він повинен про-

никнути в клітину і вступити в контакт з відповідними ферментами, 

які регулюють ті чи інші життєво важливі процеси (синтез клітинної 

стінки, біосинтез білка, функції мембран і т.д.). 

За механізмом біологічної дії антибіотичні речовини умовно по-

діляються на кілька основних груп (рис. 3). 
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Рис. 3. Механізми дії антибіотиків 

 

1. Антибіотики - інгібітори синтезу клітинної стінки, а точніше, 

синтезу пептидоглікану бактерій (пеніциліни, бацитрацин, ванкомі-

цин, цефалоспорини, D-циклосерин) і грибів (поліоксіни, ніккоміцин).  

2. Антибіотики, що порушують функції клітинних мембран мік-

роорганізмів (альбоміцин, аскозін, граміцидини, кандицидини, ніста-

тин, тріхоміцин, ендоміцин) 

3. Антибіотики, що вибірково пригнічують синтез (обмін) нукле-

їнових кислот: 

а) інгібітори синтезу РНК (актиноміцин, гризеофульвін, канамі-

цин, неоміцин, новобіоцин, олівоміцин); 

б) інгібітори синтезу ДНК (актідіон, брунеоміцин, новобіоцин. са-

ркоміцин, едеін). 

4. Антибіотики - інгібітори синтезу пуринів і піримідинів (азасе-

рін, декоінін, саркоміцин). 

5. Антибіотики - інгібітори синтезу білка (бацитрацин, біоміцин, 
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канаміцин, метіміцин, неоміцин, тетрациклін, хлорамфенікол, ери-

троміцин). 

6. Антибіотики - інгібітори енергетичного метаболізму (антімі-

цини, олігоміцини, патулін, піоціанін, уснінова кислота). 

7. Антибіотики - інгібітори окислювального фосфорилювання 

(валіноміцин, граміцидини, коліцини, олігоміцин, тіроцідин). 

8. Антибіотики з антиметаболітними властивостями (пуроміцин, 

аціодоміцин, D-циклосерин та ін.). 

9. Антибіотики з імунодепресивними властивостями (актиномі-

цини С і D, олівоміцин, брунеоміцин, рубоміцин, циклоспорин). 

Крім перелічених процесів, антибіотики можуть пригнічувати й 

інші життєво важливі реакції в клітині. 

Антибіотик, що входить до тої чи іншої групи на основі специ-

фіки механізму біологічної дії, в залежності від концентрації препа-

рату та інших умов може виступати в ролі інгібітора інших процесів. 

Наприклад, тетрациклін в невеликих концентраціях справляє специ-

фічну дію на біосинтез білка бактеріями. Але якщо концентрацію ан-

тибіотика збільшити в 100 і 1000 разів то він буде виступати в якості 

інгібітора окислювального фосфорилювання. 

Отже, наведений поділ антибіотиків на групи також умовний. 

 

5. Основні механізми захисту мікроорганізмів від власних ан-
тибіотиків Відомо, що в процесі життєдіяльності організмів одні ан-

тибіотики (пеніциліни, стрептоміцин, тетрацикліни та ін.), в основ-

ному, виділяються в навколишнє середовище, інші (кандицидин, ріс-

томіцин) виділяються в середовище лише частково, значна ж їх кіль-

кість знаходиться в клітинах продуцента; третя група антибіотичних 

речовин (граміцидини, ендоміцин, римоцидин та ін.) майже цілком 

пов'язана з клітинами продуцентів і в навколишнє середовище за 

життя організмів практично не виділяється. У вказаних випадках 

роль антибіотика в життєдіяльності організмів, що їх продукують, 

неоднакова. 

У процесі розвитку організми пристосувалися до дії антибіотич-

них речовин в тих концентраціях, в яких вони їх синтезують, але 

якщо концентрацію антибіотика в середовищі штучно збільшиться, 

то мікроорганізм, який утворює даний антибіотик, починає реагу-

вати на це, запускаючи певні механізми захисту, які можуть реалізо-

вуватись наступним чином. 
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1. Клітини мікроорганізмів - продуцентів деяких антибіотиків мо-

жуть синтезувати ферменти, що інактивують власні антибіотичні ре-

човини. Такий механізм є у продуцентів аміноглікозидів, макролідів, 

граміцидину С, хлорамфеніколу, поліміксину та деяких інших. 

2. Мікроорганізми можуть захистити себе від власних антибіоти-

ків шляхом утворення певних метаболітів, які здатні інактивувати 

синтезовані антибіотики. Так, цистеїн може виконати цю функцію 

по відношенню до стрептоміцину, пеніциліну, гліотоксину. 

3. Мікроорганізми активно виводять із клітин утворений ними ан-

тибіотик, перешкоджаючи його зворотному проникненню в клітини. 

Однак якщо частина антибіотика все ж таки потрапить в клітину, то 

він може там інактивуватися в результаті, наприклад, фосфорилю-

вання. Такий процес виявлений у продуцента неоміцину. 

4. Мікроорганізми можуть захистити себе від дії утвореного ними 

антибіотика в результаті того, що в процесі біосинтезу антибіотик 

скупчується в особливих клітинних утвореннях («цистернах»), а по-

тім виводиться з клітини. Зазначений шлях характерний для проду-

центів еритроміцину, хлортетрацикліну, віоміцину, пеніциліну та 

деяких інших. 

5. Продуценти антибіотиків можуть бути резистентними по від-

ношенню до дії власних антибіотичних речовин у результаті зміни 

мішені або інактивації антибіотика за допомогою модифікації його 

молекули. Такі механізми виявлені у стрептоміцетів, що синтезують 

актиноміцин, макроліди та деякі інші антибіотики. 

6. Стійкість багатьох продуцентів антибіотичних речовин до 

утворених ними антибіотиків пов'язана з наявністю у них генів стій-

кості. Це має місце у продуцентів аміноглікозидних антибіотиків, ак-

тиноміцину, макролідів та ін. У низки стрептоміцетів структурні 

гени біосинтезу антибіотиків (їх число варіює від 10 до 30) і гени 

стійкості до них у складі хромосомної ДНК, як правило, розташову-

ються в одному кластері. 

7. Стійкість стрептоміцетів, що синтезують, наприклад, актиномі-

цин, до власних антибіотиків може виявлятися також в результаті 

зміни транскрипції під впливом антибіотика і наявності в клітинах 

продуцента актіноміцинзв’язуючих білків. 

Таким чином, у продуцентів антибіотичних речовин у процесі 

еволюції виникли механізми захисту від дії утворюваних ними поту-

жних біологічно активних продуктів життєдіяльності. Разом з тим 
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антибіотики, перебуваючи в клітинах продуцента або поза ними, мо-

жуть здійснити певний вплив на процеси метаболізму власного про-

дуцента. 

 

Питання для самоконтролю 
1. Які критерії слід враховувати при визначенні механізму біологічної дії 

антибіотика? 

2. Перерахуйте основні механізми біологічної дії антибіотиків і дайте їх 

коротку характеристику. 

3. Які основні механізми захисту продуцента від дії власних антибіотиків? 

 

 

Лекція 5 

Тема: НАЙВАЖЛИВІШІ ГРУПИ АНТИБІОТИКІВ.  

АНТИБІОТИКИ, УТВОРЕНІ ГРИБАМИ 
(2 години) 

1. Бета-лактамні антибіотики. 

1.1. Пеніцилін. 

1.2. Цефалоспорини. 

1.3. Інші бета-лактамні антибіотики. 

 

1. Розглянемо антибіотики, утворені грибами на прикладі бета- 

лактамних антибіотиків. До β-лактамних антибіотиків належать 

сполуки, що мають у своїй структурі β -лактамне кільце (рис. 4).  

Саме β-лактамне кільце є основою ряду цінних антибіотичних 

речовин, які продукуються різними мікроорганізмами, в тому числі 

міцеліальними грибами (пеніциліни, цефалоспорини, цефеми), стре-

птоміцетами (карбапенеми, клавуланова кислота, цефаміцини та 

ін.), деякими видами нокардій (монобактами). Поряд з антибактеріа-

льними властивостями деякі сполуки цієї групи (карбапенеми) зда-

тні інактивувати β-лактамази - ферменти бактерій, що беруть участь 

у деструкції β-лактамного кільця пеніцилінів та цефалоспоринів. 
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Рис. 4. Структурні формули беталактамів 

 

За приблизними підрахунками, з природних джерел частковим 

або повним синтезом отримано приблизно 10 тис. сполук, що мають 

β-лактамне кільце. До цієї групи антибіотиків належать: пеніциліни, 

цефалоспорини, цефаміцини, оксоцефеми, сульбактами, карбапе-

неми, клавуланова кислота, монобактами. З цих сполук близько 50 

речовин застосовуються сучасною медициною, оскільки характери-

зуються такими цінними якостями, як надійність, відносно широкий 

спектр антимікробної дії, висока активність, стабільність і ефектив-

ність. Названі якості дають підстави вважати ці антибіотики ідеаль-

ними препаратами для лікування багатьох бактеріальних інфекцій. 

β-лактами складають основу сучасної хіміотерапії, оскільки займа-

ють провідне місце в лікуванні більшості інфекцій. 

Зростаючий інтерес до β-лактамних антибіотиків пов'язаний не 

тільки з їхніми цінними лікувальними властивостями, але і з тим, що 

хімічна структура цих сполук має високу реактивність. А це дозво-

ляє на їх основі створювати різноманітні напівсинтетичні біологічно 
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активні сполуки з цінними антимікробними властивостями, власти-

востями імуномодуляторів, інгібіторів ферментів, здатністю розще-

плювати ксенобіотики. 

1.1. Пеніциліни є першими антимікробними препаратами, одержа-

ними на основі продуктів життєдіяльності мікроорганізмів. 

Родопочатківцем пеніцилінів (і взагалі всіх β-лактамів) є бензі-

лпеніцилін (пеніцилін G, або просто пеніцилін), що застосовується в 

клінічній практиці з початку 40-х років минулого століття. В даний 

час група пеніцилінів включає цілий ряд препаратів, які залежно від 

походження, хімічної структури і антимікробної активності підроз-

діляються на декілька підгруп. 

З природних пеніцилінів в медичній практиці застосовуються 

бензілпеніцилін і феноксиметилпеніцилін. 

Іншими препаратами є напівсинтетичні сполуки, що отриму-

ються в результаті хімічної модифікації різних природних антимік-

робних препаратів або проміжних продуктів їх біосинтезу. 

Механізм дії. Пеніциліни характеризуються бактерицидною дією. 

Мішень їх дії - пеніцилінозв'язуючі білки бактерій, які виконують 

роль ферментів на завершальному етапі синтезу пептидоглікану, - 

біополімеру, що є основним компонентом клітинної стінки бактерій. 

Блокування синтезу пептидоглікану призводить до загибелі бактерії 

(рис. 5). 

Пеніцилін справляє антимікробну дію відносно деяких грампози-

тивних бактерій (стафілококи, стрептококи та деякі інші) і практи-

чно неактивний відносно грамнегативних бактерій і дріжджів. 

Різні типи природних пеніцилінів характеризуються різним сту-

пенем біологічної активності. Для подолання поширеної серед мік-

роорганізмів надбаної стійкості, пов'язаної з продукцією особливих 

ферментів, β-лактамаз, які руйнують β-лактами, були отримані спо-

луки, здатні необоротно пригнічувати активність цих ферментів, так 

звані інгібітори β-лактамаз - клавуланова кислота (клавуланат), су-

льбактам і тазобактам. Вони використовуються при створенні ком-

бінованих (інгібіторозахищених) пеніцилінів. 
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Рис. 5. Дія бета-лактамних антибіотиків на бактеріальну стінку 

 

 

Оскільки пептидоглікан і пеніцилінозв'язуючи білки є компонен-

тами клітинної стінки бактерій і відсутні у ссавців, специфічна ток-

сичність відносно макроорганізму для β-лактамів не є характерною, 

отже пеніциліни характеризуються високою ефективністю відносно 

бактерій і безпечні при цьому для організму людини. 

Застосування. Пеніцилін - найбільш цінний з відомих засобів для 

лікування захворювань, викликаних коками і деякими анаеробними 

паличками. Перевага пеніциліну полягає в тому, що цей препарат - 

один з найменш токсичних антибіотиків, які використовуються в ме-

дичній практиці. Досить вказати, що з 4200 хворих, які отримували 

пеніцилін, тільки у семи осіб були відмічені клінічно виражені ток-

сичні реакції. 

Високі лікувальні властивості і надзвичайно низька токсичність 

сприяли широкому застосуванню пеніциліну в медицині. Одним з 

перших захворювань, при якому стали застосовувати цей антибіо-

тик, був сепсис (загальна гнійна інфекція). Сепсис найчастіше ви-

кликається стафілококами, стрептококами, а іноді й пневмококами. 

До відкриття пеніциліну в 90% випадків септичні захворювання за-

кінчувалися летально. 
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Пеніцилін широко застосовується в хірургії, успішно використо-

вується при лікуванні остеомієлітів, карбункулів, інфікованих ран і 

інших захворювань. Використання пеніциліну створило широкі мож-

ливості для лікування таких захворювань, як перитоніт та пневмонія. 

У педіатричній практиці пеніцилін відіграє велику роль при ліку-

ванні гнійних ускладнень після скарлатини (гострі лімфаденіти, 

отити та ін .) 

Пеніцілінотерапія займає важливе місце в лікуванні сифілісу 

(особливо його ранніх форм). 

1.2. Цефалоспорини. За хімічною будовою антибіотики належать 

до групи [β-лактамних сполук, близьких до пеніцилінів, в біосинтезі 

основного (цефемового) ядра яких беруть участь дві амінокислоти: 

L-цистеїн і L-валін. 

Продуценти. Цефалоспорини - антибіотики, що утворюються 

грибами з роду Cephalosporium. Основний продуцент цих антибіоти-

ків - гриб С. асrетопіит, пізніше перейменований в Acremonium 

chrysogenum, було виділено в 1945 р. 

Механізм дії цефалоспоринів пов'язаний з порушенням утворення 

клітинної стінки бактерій. 

За біологічними властивостями ці антибіотики дещо відрізня-

ються від пеніциліну. Цефалоспорини пригнічують розвиток грам-

позитивних і грамнегативних бактерій, але антибіотична активність 

їх набагато нижча, ніж у пеніциліну. 

Завдяки високій ефективності і низькій токсичності, цефалоспо-

рини займають одне з перших місць за частотою клінічного викори-

стання серед всіх антимікробних препаратів. Перші напівсинтетичні 

цефалоспорини (цефалорідин і цефалотин) були синтезовані у 60-х 

рр. минулого століття. Пізніше були отримані напівсинтетичні цефа-

міцини (цефотетан, цефоксітин та ін.) До теперішнього часу напів-

синтетичних цефалоспоринів налічується вже більше 30 тис., з них 

близько 100 впроваджені в медичну практику або проходять клінічні 

та доклінічні випробування. Ці препарати мають різну антимікробну 

активність, відрізняються стабільністю до дії β-лактамаз і ефектив-

ністю при лікуванні тих чи інших захворювань. Залежно від назва-

них властивостей і часу їх отримання цефалоспорини поділяють на 

чотири покоління (див. табл. 2, лекція 3). 

Показання до застосування препаратів кожного з поколінь зале-

жать від особливостей їх антимікробної активності і фармакокінети-



39 

 

чних характеристик. Структурна схожість цефалоспоринів з пеніци-

лінами зумовлює однаковий механізм антимікробної дії і перехресну 

алергію у деяких пацієнтів. 

Цефалоспорини І покоління мають високу біологічну активність 

щодо стафілококів, стрептококів, пневмококів, багатьох видів енте-

робактерій, в тому числі Е. coli, Proteus mirabilis. 

Цефалоспорини II покоління характеризуються високою активні-

стю щодо грамнегативних бактерій, стійкі до дії β-лактамаз. Вони не 

справляють помітної дії на ентерококи, Pseudomonas aeruginosa. 

Цефалоспорини III покоління широко застосовуються в медичній 

практиці, вони відрізняються високою антимікробною активністю 

відносно ентеробактерій, в тому числі стійких до інших антибіоти-

ків. Група цефалоспоринів, що належать до III покоління, стійка до 

дії β-лактамаз, утворених грамнегативними бактеріями. Для них ха-

рактерна підвищена антибіотична активність стосовно Е. соlі, ряду 

штамів Proteus, Enterobacter. Разом з тим вони характеризуються по-

мірною активністю по відношенню до стафілококів. Особливий ін-

терес представляє цефтриаксон, здатний протягом тривалого часу 

зберігатися в організмі хворого: період його напіввиведення з орга-

нізму людини становить 8 годин. Ця особливість препарату дозволяє 

застосовувати його лише раз на добу. 

Цефалоспорини IV покоління пригнічують розвиток грампозити-

вних і грамнегативних аеробних і анаеробних мікроорганізмів, стійкі 

до β-лактамаз. 

Застосування. 

Цефалоспорини І покоління: 

- Цефазолін: передопераційний профілактичний засіб в хірургії. 

Він використовується також для лікування інфекцій шкіри і м'яких 

тканин. 

- Цефалексин, стрептококовий тонзілофарингіт; позалікарняні 

інфекції шкіри і м'яких тканин легкого і середнього ступеню важко-

сті. 

Цефалоспорини II покоління 

- Цефуроксим: позалікарняна пневмонія, що вимагає госпіталіза-

ції; позалікарняні інфекції шкіри і м'яких тканин; пієлонефрит сере-

днього ступеню важкості і важкий; передопераційна профілактика в 

хірургії. 

- Цефуроксим аксетіл, цефаклор: інфекції верхніх дихальних 

шляхів і нижніх дихальних шляхів (гострий синусит, загострення 
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хронічного бронхіту, позалікарняна пневмонія); інфекції сечовивід-

них шляхів (пієлонефрит легкого і середнього ступеню важкості, піє-

лонефрит у вагітних і годуючих жінок, гострий цистит і пієлонефрит 

у дітей); позалікарняні інфекції шкіри і м'яких тканин легкої і серед-

ньої міри важкості. 

Цефалоспорини III покоління 

- Цефотаксим, цефтріаксон: гостра гонорея, важкі позалікар-

няні і нозокоміальні інфекції: інфекції нижніх дихальних шляхів; ва-

жкі форми інфекцій сечовивідної системи; важкі форми інфекцій 

шкіри, м'яких тканин, кісток, суглобів; інтраабдомінальні інфекції; 

інфекції органів малого тазу; генералізований сальмонельоз; менін-

гіт; сепсис. 

- Цефтазідім, цефоперазон - важкі позалікарняні і нозокоміальні 

інфекції різної локалізації при підтвердженій або вірогідній етіоло-

гічній ролі Р. aeruginosa і інших неферментуючих мікроорганізмів. 

Інфекції на основі нейтропенії і імунодефіциту (у тому числі нейтро-

пенічна лихоманка). 

Вживання парентеральних цефалоспоринів III покоління мож-

ливе як у вигляді монотерапії, так і в комбінації з антимікробними 

препаратами інших груп. 

Цефалоспорини IV покоління 

Цефалоспорини IV покоління застосовують при важких, перева-

жно нозокоміальних, інфекціях, викликаних полірезистентною мік-

рофлорою: пневмонія, абсцес легенів, емпієма плеври; ускладнені 

інфекції сечовивідних шляхів; інфекції шкіри, м'яких тканин, кісток 

і суглобів; інтраабдомінальні інфекції; сепсис. Інфекції на основі 

нейтропенії і інших імунодефіцитних станів. 

 
2. Інші бета-лактамні антибіотики 

Монобактами. Ця група антибіотиків структурно відрізняється 

від інших бета-лактамів. Антибіотики-монобактами належать до 

групи бета-лактамних антибіотиків, але на відміну від пеніцилінів, 

цефалоспоринів і карбапенемів в своїй хімічній структурі містять не 

біциклічну, а моноциклічну β-лактамну систему. 

В основному монобактами діють на грамнегативні анаероби. Ви-

гідно відрізняються від пеніцилінів, цефалоспоринів і карбапенемів 

тим, що не викликають перехресної алергізації. 

Група представлена всього одним антибіотиком: азтреонамом. 

Слід зазначити, що існує синергізм між азтреонамом і іншими β -
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лактамними антибіотиками відносно їх впливу на грамнегативні ае-

робні мікроорганізми. 

Продуценти. Азтреонам виділяють з культури бактерій 

Chromobacterium-violaceum. 

Механізм дії: порушує синтез клітинної стінки мікроорганізмів, 

тобто під впливом азтреонама інактивуються пеніцилінзв’язучі бі-

лки клітинної стінки бактерій. Препарат характеризується бактери-

цидною дією. 

На відміну від інших груп β-лактамних антибіотиків монобак-

тами характеризуються вузьким спектром протимікробної активно-

сті і застосовуються в клінічній практиці як препарати резерву для 

лікування інфекційних захворювань, викликаних аеробними грамне-

гативними бактеріями. 

Це обумовлено тим, що антибіотики-монобактами стійкі до дії β-

лактамаз, що виділяються аеробними грамнегативними мікрооргані-

змами, але легко руйнуються β-лактамазами, продукованими ін-

шими бактеріями. 

Застосування. У клінічній практиці азтреонам використовують 

для лікування інфекційних захворювань, що викликаються бактері-

ями родини Enterobacteriaceae (Esherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Proteus spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp. і ін-

шими), а також синьогнійної інфекції. 

 

 
Рис. 6. Механізми резистентності грампозитивних мікроорганізмів  

до бета-лактамів 
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Резистентність до β-лактамних антибіотиків має свої особливості 

в грам-позитивних (рис. 6) і грамнегативних (рис. 7) мікроорганізмів 

В грампозитивних мікроорганізмів резистентність до β-лактам-

них антибіотиків реалізується шляхом зміни структури пеніци-

лінзв’язуючих білків, що призводить до втрати здатності взаємоді-

яти з препаратом, а також за рахунок гідролізу антибіотика бета-ла-

ктамазами. 

В грамнегативних бактеріях крім  змін структури пеніци-

лінзв’язуючих білків і дії бета-лактамаз в розвитку резистентності до 

бета-лактамів важливу роль відіграє зовнішня мембрана з обмеже-

ною кількістю пор, через які можуть проникати антибіотики. 

 

 
Рис. 7. Механізми резистентності грамнегативних мікроорганізмів  

до бета-лактамів 

 

 

Питання для самоконтролю 
1. Дайте загальну характеристику бета-лактамних антибіотиків. 

2. Охарактеризуйте групу пеніцилінів. 

3. Дайте характеристику цефалоспоринів. Що лежить в основі їх поділу 

на покоління? 

4. Які інші бета-лактамні антибіотики крім цефалоспоринів і пеніцилінів 

вам відомі?  
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Лекція 6 

Тема: НАЙВАЖЛИВІШІ ГРУПИ АНТИБІОТИКІВ.  

АНТИБІОТИКИ, УТВОРЕНІ АКТИНОМІЦЕТАМИ 
(2 години) 

1. Родина вуглеводних антибіотиків. 

2. Родина макроциклічних лактонів (лактамів). 

2.1. Макроліди. 

2.2. Полієни. 

 

1. Родина вуглеводних антибіотиків  
З родини вуглеводних антибіотиків ми розглянемо аміногліко-

зиди, або аміноциклітоли. 

Аміноглікозиди – група природних та напівсинтетичних антибіо-

тиків, до складу молекули яких входять аміносахариди, що з'єднані 

глікозидним зв'язком з агліконовим фрагментом – гексозою. Гексоза 

в молекулі стрептоміцину представлена стрептидином, у інших амі-

ноглікозидів – 2-дезокси-D-стрептаміном. Аміноглікозиди відрізня-

ються також по кількості аміноглікозидних радикалів – у неоміцину 

є в наявності три, а в канаміцину і гентаміцину два таких радикали. 

Відомо більше 100 антибіотиків, що належать до цієї групи спо-

лук, які в даний час розділяють на три покоління аміно- глікозидів. 

 

Таблиця 3 

Класифікація аміноглікозидів 
Першого покоління Другого покоління Третього покоління 

Стрептоміцин,  

неоміцин,  

канаміцин 

Гентаміцин Амікацин,  

тобраміцин,  

нетилміцин,  

сизоміцин,  

пароміцин,  

ізепаміцин 

 

Аміноглікозиди мають велике практичне значення, широко засто-

совуються в медичній практиці для лікування важких інфекційних 

захворювань, і в першу чергу різних форм туберкульозу. 

Встановлено, що аміноглікозиди утворюються не тільки певними 

видами стрептоміцетів, але й окремими представниками родів 

Micromonospora (фортіміцини, гентаміцин), Pseudomonas та 

Streptoverticillum (сорбістіни), Saccharopolyspora (спораріцини), а та-

кож Bacillus (бутірозин). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD
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Аміноглікозидні антибіотики, виходячи з їх хімічної будови, ді-

ляться на декілька груп (див. класифікацію антибіотиків, лекція 3). 

Ми розглянемо найбільш значущі аміноглікозидні антибіотики, які 

належать до групи стрептоміцину. 

 

Стрептоміцин 
Молекулу стрептоміцину можна розглядати як трисахарид, утво-

рений з стрептидину (аміноциклітол), L-стрептози і N-метил-L-глю-

козаміну. Стрептоміцин належить до основних аміно- цикловмісних 

антибіотиків. 

 

 
 

 

Рис. 8. Стрептоміцин 

 

Актиноміцет, який утворює стрептоміцин, вперше виділений в 

лабораторії мікробіології Ратжерского університету в 1943 р. Перше 

повідомлення про виділення антибіотика було зроблено А. Шатцем, 

І. Буги і З. Ваксманом в січні 1944 р. Антибіотик отримував назву 

«стрептоміцин» (від родової назви актиноміцетів Streptomyces), а ор-

ганізм, який утворює цей антибіотик, був визначений як S. griseus. 

Продуцентами стрептоміцину є не тільки штами S. griseus, але та 

інші стрептоміцети: S. bikiniensis, S. raneus, S. humidus, S. reticuli, S. 

griseocarneus, S. mashuensis. 

Механізм дії стрептоміцину полягає в тому, що приєднуючись до 

рибосоми, він перешкоджає синтезу білка мікробної клітини, пору-

шуючи їх функції, але не впливає на структуру й фізико- хімічні вла-

стивості рибосоми. 

Стрептоміцин у певних концентраціях може пригнічувати ріст і 

розмноження дріжджових організмів. Він також порушує процес си-

нтезу білка в цих організмів. При цьому антибіотик не змінює будови 

й складу рибосом дріжджової клітини. Найбільш помітні зміни спо-

стерігаються в мітохондріях і ядрах дріжджових клітин. 
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Антибіотичні властивості та токсичність стрептоміцину 

Стрептоміцин - це один із класичних, переважно протитуберкульо-

зних антибіотиків. До теперішнього часу виділено ряд аміноглікози-

дів, що перевершують за своїми властивостям стрептоміцин і заміню-

ють його в медичній практичні. Проте умови утворення, механізм біо-

синтезу і властивості цього антибіотика вивчені дуже докладно. 

По відношенню до стрептоміцину всі мікроорганізми умовно мо-

жна розділити на три групи. 

1. Чутливі мікроорганізми, які пригнічуються в більшості випад-

ків при концентрації стрептоміцину в середовищі на рівні 10 мкг/мл 

(організми родів Bacillus, Bordetella, Brucella, Klebsiella, 

Mycobacterium, Staphylococcus і деякі інші). 

2. Помірно чутливі мікроорганізми, для пригнічення яких in vitro 

необхідна концентрація стрептоміцину в межах 10-100 мкг/мл (бак-

терії з родів Enterobacter, Corynebacterium, Proteus, Streptococcus, 

Vibrio). 

3. Стійкі форми мікробів, для пригнічення яких необхідна конце-

нтрація антибіотика, що перевищує 100 мкг / мл (роди Bacteroides, 

Clostridium, деякі види Proteus, багато видів грибів, дріжджів, ві-

руси). 

Отже, різні організми неоднаково реагують на присутність в се-

редовищі стрептоміцину. 

Поряд з тим, що стрептоміцин пригнічує ріст багатьох видів мік-

роорганізмів, до нього досить легко з'являється стійкість; виникають 

форми бактерій, резистентні до стрептоміцину. Підвищення стійко-

сті до стрептоміцину в 1000 разів виникає у золотистого стафіло-

кока всього лише через три пасажі на бульйоні зі зростаючими кон-

центраціями антибіотика, а у Salmonella typhi підвищення стійкості 

в 22 600 разів спостерігалося після 14 пасажів. 

З виникненням стійкості з'являються деякі зміни в характері об-

міну речовин. Так, у резистентного до стрептоміцину хромогенного 

мікроорганізму різко змінюється забарвлення. Стрептоміциностійка 

форма синьогнійної палички втрачає здатність утворювати пігмент, 

змінюються і деякі інші особливості обміну. 

Токсичність стрептоміцину порівняно невелика. Для людини ма-

сою 60 кг токсична доза цього антибіотика складає близько 6 г. За-

звичай в клініці хворому вводять одноразово близько 1 г препарату. 

Курсова доза антибіотика в середньому складає 50 г, а при лікуванні 

хворих на туберкульоз - 60-90 г. 
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Ці дози не викликають побічних реакцій. Однак тривале ліку-

вання хворих великими дозами стрептоміцину викликає токсичну 

дію на VIII пару черепно-мозкових нервів, що приводить до розладу 

рівноваги. Нерідко розлад рівноваги супроводжується частковою 

або повною втратою слуху 

Стрептоміцин не руйнується в організмі, а лише виводиться з 

нього. Цей антибіотик може накопичуватися в перилімфі, з цим, ма-

буть, і пов'язане порушення слухового апарату. Розвиток вестибуля-

рних порушень і глухоти визначається не тільки тривалістю періоду 

лікування, але і дозою антибіотика, методами його введення, а також 

ступенем очищення препарату. 

Токсичність менш очищених препаратів більш висока, що пов'я-

зано з наявністю в них гістаміноподібних речовин, які самі по собі 

досить токсичні. Стрептоміцин в малих дозах невротичної дії не ви-

являє, тому використання антибіотика в невеликих дозах у поєднанні 

з іншими препаратами, по суті, знімає токсичну дію стрептоміцину. 

Застосування. Різні порушення, пов'язані з токсичністю стрепто-

міцину, не можуть йти ні в яке порівняння з тим величезним лікува-

льним ефектом, який має цей антибіотик. В основному антибіотик 

застосовується для лікування захворювань, що викликаються грам-

негативними і кислотостійкими формами бактерій, і перш за все 

збудниками різних форм туберкульозу. 

Позитивні результати отримані при лікуванні стрептоміцином та-

ких захворювань, як туляремія, чума, коклюш і деякі інші. Але най-

більший ефект застосування стрептоміцину проявляється при ліку-

ванні туберкульозних захворювань (туберкульоз верхніх дихальних 

шляхів, туберкульозний менінгіт, міліарний і інфіль- тративний ту-

беркульоз легень, туберкульоз шкіри та ін.) 

При всіх видах туберкульозу найбільший ефект досягнутий при 

використанні стрептоміцину в ранній або гострій фазі процесу, а 

найменший - при великих деструктивних змінах в уражених органах. 

 

2. Родина макроциклічних лактонів (лактамів) 
2.1. Макроліди (грец. makros – великий + lithos – камінь) – анти-

біотики, що містять у своїй молекулі макроциклічне лактонне кільце, 

зв’язане з вуглеводневими залишками. 

На сьогодні група макролідів налічує більше десяти різних анти-

біотиків, які мають структурну схожість з еритроміцином і відрізня-

ються від нього кількістю атомів вуглецю в лактонному кільці (14-, 
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15- і 16-членні) і характером бічних ланцюгів. Проте 15-членні пре-

парати, в яких у лактонне кільце входить атом азоту, правильніше 

називати не макроліди, а азалідами. 

З групи макролідних антибіотиків найбільш добре вивчені ерит-

роміцин, карбоміцин, пікроміцин, метіміцин, спіраміцин, олеандомі-

цин, розаміцин, джозаміцин та ін. 

Продуценти. Більшість макролідних антибіотиків утворюють 

стрептоміцети. Однак деякі з цих сполук (розаміцин, мегаломіцин А) 

виділені з Micromonospora, еритроміцин продукується представни-

ком роду Saccharopolyspora, патулоліди - представниками роду Ре-

пісіllіит. 

Ці антибіотики привернули до себе увагу практичних лікарів як пре-

парати з потужною біологічною активністю відносно грампозитивних і 

грамнегативних бактерій і хорошими фармакологічними властивос-

тями. Вони широко використовуються в медичній практиці як резервні 

препарати. Наприклад, якщо у хворого виявляються алергічні реакції до 

пеніцилінів, то такому хворому пропонують макроліди. 

Серед макролідних антибіотиків є сполуки з імуносупресивними 

властивостями. Так, описаний новий макролідний антибіотик К-506, 

що утворюється культурою Streptomyces tsukubaensis, який є імуно-

супресором. 

Особливий інтерес викликають еритроміцин та його хімічні мо-

дифікації. 

Еритроміцини. До групи еритроміцинів входять 14-членні мак-

ролідні антибіотики, близькі за будовою та властивостями. Сюди на-

лежать еритроміцин А (ілотіцин), еритроміцин В і С. 

 

  
Рис. 9. Еритроміцин 

 

Продуценти. Вперше еритроміцин А (ілотіцин) був отриманий з 

культуральної рідини A erythreus, виділеної зі зразка грунтів Філіп-
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пін Мак Гуїро в 1952 р. Еритроміцин В в кристалічній формі був опи-

саний в 1954 р. також як продукт життєдіяльності S. erythreus. 

Після вилучення з маточного розчину еритроміцинів А і В в 

ньому був виявлений третій антибіотик - еритроміцин С. Можливо, 

що еритроміцин В слід розглядати в якості попередника біосинтезу 

еритроміцину А. 

В даний час продуцент еритроміцинів віднесено до нового роду 

актиноміцетів Saccharopolyspora і називається Saccharopolyspora 

erythraea. 

Антимікробний спектр. Еритроміцин проявляє антибіотичну ак-

тивність відносно грампозитивних і грамнегативних коків, деяких 

грампозитивних бактерій, бруцел і ряду найпростіших. 

Механізм біологічної дії обумовлений пригніченням у мікроорга-

нізмів трансляції в процесі біосинтезу молекули білка, пов'язаного з 

50 S субодиницею рибосом. У присутності поліурідинової кислоти 

як матриксу еритроміцин пригнічує синтез ди- і трипептидів. 

Застосування. Еритроміцин слід вважати одним з найбільш цін-

них хіміотерапевтичних препаратів завдяки його високій біологічній 

активності відносно внутрішньоклітинних інфекцій. 

Еритроміцин знаходить широке застосування в клінічній прак-

тиці при лікуванні скарлатини, тонзилітів, сепсису, раневих інфек-

цій, дифтерії, опіків, а такозж багатьох інфекцій, що викликаються 

стафілококами, стрептококами і пневмококами, Mycoplasma 

pneumonia, Toxoplasma gondii. 

Антибіотик не викликає серйозних побічних реакцій. 

2.2. Полієни – група природних протигрибкових препаратів, для 

яких характерна наявність в молекулі 4 і більше спряжених подвій-

них зв'язків, у чому вони мають подібність у структурі з макролі-

дами. Препарати групи мають широкий спектр дії. У високих дозах 

полієнові антибіотики мають переважно фунгіцидну дію, у низьких 

дозах – фунгістатичну дію.[1] До полієнових антибіотиків відно-

сяться амфотерицин В, ністатин, леворин, натаміцин, мікогептин, 

трихоміцин, гаміцин, а також філіпін, що застосовується виключно 

для біохімічних досліджень 

Ністатин. Молекула ністатину містить макроциклічне лактонне 

кільце, назване ністатінолом, поєднане по С19 глікозидним зв'язком 

з дезоксиаміноцукром (мікозаміном). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8#cite_note-lekmed.ru-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD_%D0%92
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
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Рис. 10. Ністатин 

 

Продуценти. Ністатин утворюється культурою Streptomyces 

noursei. Вперше він був виділений в 1950 р. І. Хазеном і Р. Брауном. 

Механізм біологічної дії. Біологічна активність ністатину обумо-

влена наявністю лактонної структури і кон'югованих ненасичених 

подвійних зв'язків. 

Антибіотик має протигрибкову дію і не виявляє антибактеріаль-

ної активності. 

Механізм дії цього антибіотика пов'язаний з порушенням клітин-

ної мембрани грибів, що містить холестерол або ергостерол. Ергос-

терол в цитоплазматичній мембрані грибів контролює текучість (мі-

кров’язкість) і цілісність мембрани і її біологічні функції. Шляхом 

комплексоутворення з ергостеролом антибіотик утворює канали в 

мембранах, що індукує втрату клітинами грибів низькомолекуляр-

них сполук.  

Резистентність до ністатину пов'язана або з відсутністю в кліти-

нах мікроорганізмів ергостеролів, або з дуже низьким їх вмістом. 

Застосування. Ністатин може бути використаний в медичній 

практиці для лікування різних видів кандидозів. 

 

Питання для самоконтролю 
1. Охарактеризуйте стрептоміцин, його властивості, сфери застосу-

вання. 

2. Назвіть основних представників групи макролідів. 

3. Охарактеризуйте групу полієнових антибіотиків на прикладі ніста-

тину. 

4. На які мікроорганізми направлена дія ністатину? 
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Лекція 7 

Тема: НАЙВАЖЛИВІШІ ГРУПИ АНТИБІОТИКІВ.  

АНТИБІОТИКИ, УТВОРЕНІ АКТИНОМІЦЕТАМИ 
(2 години) 

1. Родина антибіотиків-хінонів. 

2. Родина ароматичних антибіотиків. 

3. Родина амінокислот, пептидів і пептоліпідів. 

 

 

1. Родина антибіотиків-хінонів  
У складі цієї родини розглянемо групи лінійних конденсованих 

поліциклічних антибіотиків (тетрацикліни). 

Тетрацикліни. Тетрацикліни є одним з ранніх класів антимікроб-

них препаратів. Перший тетрациклін був отриманий в кінці 40-х ро-

ків минулого століття. Ці сполуки мають широкий антибіотичний 

спектр по відношенню до грампозитивних і грамнегативних бакте-

рій, рикетсій й успішно застосовувалися тривалий час в медичній 

практиці. До тетрациклінових антибіотиків належить понад 30 спо-

лук. На їх основі отримано ряд напівсинтетичних препаратів, які 

знайшли застосування в медичній практиці. 

Деякі з цих антибіотиків використовуються в тваринництві як 

стимулятори росту сільськогосподарських тварин і птахів. Цінність 

тетрациклінових антибіотиків визначається їх високою біологічною 

активністю, але в даний час у зв'язку з появою великої кількості ре-

зистентних до тетрацикліну мікроорганізмів і чисельних побічних 

реакцій, які властиві цим препаратам, їх вживання обмежене. 

До найбільш широко відомих тетрациклінів належать тетрацик-

лін, 6-діметилтетраціклін, 7-хлортетрациклін, 7-хлор-6-діме- тил-

хлортетраціклін, 7-бромтетраціклін, 5-окситетрациклін, а також 

метациклін, доксициклін та міноциклін, отримані в результаті хіміч-

ної модифікації молекули окситетрацикліну. 

Продуценти. Тетрацикліни йому утворюються у процесі біосин-

тезу трьома мікроорганізмами Streptomyces aureofaciens, S. rimosus, 

Nocardia sulphured.  
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Рис. 11. Механізм дії тетрацикліну 

 

Механізм дії. Тетрациклін перешкоджає прикріпленню транспор-

тної РНК до 30S субодиниці рибосоми мікроорганізму, порушуючи 

синтез поліпептидних ланцюгів білкових молекул, що в кінцевому 

підсумку характеризується бактеріостатичним ефектом (рис. 11). 

Застосування. Ця група антибіотиків на цей час зберігає важливе 

значення при лікуванні захворювань дихальних шляхів і інфекцій, 

що викликаються збудниками, стійкими до інших антибіотиків: хла-

мідіями, рикетсіями, спірохетами, мікоплазмами. Тетрацикліни зай-

мають важливу роль в профілактиці та лікуванні холери. 

У світі фармакологічною промисловістю випускається приблизно 

5 тис. т тетрациклінів на загальну суму близько 135 млн. доларів на 

рік. 

 

2. Родина ароматичних антибіотиків. До цієї родини антибіо-

тиків належать сполуки бензолу (хлорамфенікол) та речовини, що 

мають небензольну ароматичну структуру (новобіоцин, коумермі-

цини). 

Хлорамфенікол є антибіотиком широкого спектру дії, ефектив-

ним відносно багатьох грампозитивних і грамнегативних бактерій, 

аеробних і анаеробних бактерій, мікоплазм, хламідій, рикетсій, спі-

рохет і деяких крупних вірусів (збудники трахоми, пситтакоза, пахо-

вого лімфогранулематозу); діє на штами бактерій, стійкі до пеніци-

ліну, стрептоміцину, сульфаніламідів. 
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Рис. 12. Хлорамфенікол 

 

Є декілька лікарських форм хлорамфеніколу, в їх числі хлороцид 

С (сукцинат натрію лівоміцетину), еулівоміцетин (стеарат левоміце-

тину), левовінізоль (аерозольна форма лівоміцетину). 

Продуценти. Хлорамфенікол - продукт життєдіяльності мікроор-

ганізму Streptomyces venezuelae. Синтетичний аналог - левоміцетин. 

Механізм дії: пригнічує синтез білка в мікроорганізмах, інгібує 

синтез ферменту, що переносить пептидний ланцюг на рибосому до 

нової амінокислоти. 

Проявляє бактеріостатичну активність, але на більшість штамів 

гемофільної палички, пневмокока, деяких видів шигелл діє бактери-

цидно. Лікарська стійкість до препарату розвивається відносно пові-

льно, при цьому, як правило, перехресної стійкості до інших засобів 

хіміотерапії не виникає. 

Слід враховувати, що хлорамфенікол може токсично впливати на 

кровотворну систему (ретикулоцитопенія, гранулоцитопенія, інколи 

зменшення числа еритроцитів). У важких випадках токсичного 

впливу на кістковий мозак можливий розвиток апластичної анемії. 

Важкі ускладнення з боку кровотворної системи частіше пов'язані з 

застосуванням великих доз препарату, особливо у дітей раннього 

віку. 

Великі дози також можуть викликати психомоторні розлади, 

сплутану свідомість, зорові і слухові галюцинації, зниження гост-

роти слуху і зору. Препарат протипоказаний при порушенні функції 

печінки. 

Застосування. Хлорамфенікол має широкий спектр біологічної 

дії, що дозволяє активно застосовувати його в медичній практиці як 

засіб лікування черевного тифу та паратифів, дизентерії, бруцельозу, 

токсичної диспепсії, генералізованих форм сальмо- нельозів, туляре-

мії, менінгітів, рікетсіозів, хламідіозів, трахоми, пневмоній, остеомі-

єліту, перитоніту і інших захворювань. Місцево може застосовува-

тися у вигляді лініменту (1-10%) для лікування трахоми, гнійничко-

вих уражень шкіри, фурункульозу, опіків. 
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3. Родина амінокислот, пептидів і пептоліпідів 
У складі цієї родини розглянемо групу актиноміцинів. 

Актиноміцин належить до перших антибіотиків стрепто- міцет-

ного походження, отриманих в кристалічному вигляді. Він був відк-

ритий і виділений із культуральної рідини Streptomyces antibioiticus 

3. Ваксманом і X. Вудрафом ще в 1940 р. 

Відкриття актиноміцину та отримання його в кристалічному ви-

гляді не привернуло великої уваги, оскільки антибіотик був надзви-

чайно токсичний відносно експериментальних тварин. Проте через 

приблизно 15 років після відкриття актиноміцину було з'ясовано, що 

це не єдина сполука, а велика група близьких за своїми властивос-

тями антибіотичних речовин, утворених різними видами стрептомі-

цетів. 

До теперішнього часу отримано і описано більше 100 актиномі-

цинів, однак встановлено, що багато препаратів, які мають різні на-

зви, є одними і тими ж сполуками. Деяким з них властива протипух-

линна дія. Слід зазначити, що утворення різних типів актиноміцинів 

залежить від виду (штаму) продуцента, складу середовища, на якому 

він розвивається, і від часу культивування. У процесі біосинтезу ут-

ворюються не поодинокі актиноміцини, а суміші цих антибіотиків. 

Продуценти актиноміцетів зустрічаються серед 50 видів стрепто-

міцетів: S. chrysomallus, S. flavus, S. flaveolus, S. parvus, S. parvulus, 

S. griseus, S. fradiae, S. melanochromogenes та ін., а також деяких ви-

дів Micromonospora і Actinoplanes. 

Механізм дії. Актиноміцини пригнічують в клітині синтез РНК в 

результаті утворення комплексу з ДНК-матрицею. Іншими словами, 

вони інгібують ДНК-залежну РНК-полімеразу і перешкоджають 

просуванню РНК-полімерази уздовж ДНК-матриці. 

Є й інший механізм дії актиноміцину, коли під дією ферментів 

клітини антибіотик перетворюється на вільний радикал, здатний ви-

кликати зміни білків клітинних мембран. У результаті цього пору-

шуються транспортні функції мембран і в кінцевому рахунку клі-

тини гинуть. 

Застосування. У медичній практиці знаходять застосування поки 

лише два типи актиноміцинів: актиноміцин D (препарати космоген 

і дактіноміцин) і деякі препарати актиноміцину С. 

Препарати актиноміцину D ефективні при лікуванні раку Вільмса 

(своєрідні пухлини нирок), ембріональної рабдоміосаркоми, сар-
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коми Юінга, несеміномних злоякісних пухлин яєчка, трофобластич-

нийх пухлин, місцево-рецидивуючих або місцево поширених солід-

них пухлин.  

Висока токсичність актиноміцинів значною мірою обмежує їх ви-

користання. 

Одержання в процесі спрямованого біосинтезу нових форм акти-

номіцинів з антипухлинними властивостями і разом з тим зниженою 

токсичністю, має істотне практичне значення. 

 

Питання для самоконтролю 
1. Чому застосування тетрациклінів останнім часом обмежене? 

2. Як називається синтетичний аналог хлорамфеніколу? 

3. При яких захворюваннях використовуються актиноміцини? Що обме-

жує їх використання? 

 

 

Лекція 8 

Тема: НАЙВАЖЛИВІШІ ГРУПИ АНТИБІОТИКІВ.  

АНТИБІОТИКИ, УТВОРЕНІ РОСЛИНАМИ І ТВАРИНАМИ 
(2 години) 

1. Антибіотичні речовини вищих рослин. 

1.1. Фітонциди. 

1.2. Фітоалексини. 

2. Антибіотики тваринного походження. 

 

1. Антибіотичні речовини вищих рослин 
Вищі рослини здатні продукувати антибіотичні речовини: фітон-

циди і фітоалексини (див. тема 2). 

1.1. Фітонциди - продукти життєдіяльності рослин, виявлені у 

представників усіх груп вищих рослин. 

На цей час з вищих рослин виділено понад 700 антибіотичних речо-

вин, здатних пригнічувати розвиток бактерій, вірусів, ріст пухлинних 

клітин. 

Антибіотики, виділені з вищих рослин, мають різноманітну хімі-

чну будову і належать до різних груп сполук. Серед них зустріча-

ються аліфатичні сполуки, алкалоїди та хінони, ефірні олії та терпе-

нові сполуки, поліфеноли, кумарини та ін. 

До найбільш вивчених рослинних антибіотиків належать: 

• аліцин (Allicin) - продукт життєдіяльності часнику (Allium 

sativum) - виділений та детально вивчений К. Ковалліто в 1944 р. Він 
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належить до групи сірковмісних аліфатичних сполук (рис.13). Алі-

цин пригнічує розвиток грампозитивних і грамнегативних мікробів і 

розвиток міко-бактерій туберкульозу; 

 

 

 

 
 

Рис. 13. Аліцин (Allicin) - продукт життєдіяльності часнику 

 (Allium sativum) 

 

• берберін (Berberin) - антибіотик алкалоїдної природи. Виділя-

ється з ряду видів рослин: лютикових, барбарисових. Цей антибіотик 

пригнічує розвиток стафілококів, стрептококів, гонококів, сальмо-

нел; 

• госіпол (Gossypol) виділяється з насіння бавовнику волохатого 

(Gossypium hirsutum). За хімічною будовою належить до поліфено-

лів. Цей антибіотик справляє виражену антивірусну дію, слабо акти-

вний по відношенню до бактерій, 

• хінін (Chinin) відомий з доісторичних часів як засіб для лікування 

хворих на малярію. Цей алкалоїд виділяється з червоносокового хін-

ного дерева (Cinchona succirubra). Структуру хініну встановлено в 

1907 р.  Синтез здійснено в 1944 р. Хінін поряд з пригніченням життє-

діяльності еритроцитарних форм малярійних плазмодіїв пригнічує ріст 

стрептококів, мікобактерій, протея, кишечної палички. Він порушує 

функцію клітинних мембран, інгібує окремі флавопротеїнові ферменти 

і холінестерази. 

 

1.2. Фітоалексини - антибіотичні речовини, що утворюються ви-

щими рослинами в результаті проникнення в рослину певного пара-

зита. 

Процес біосинтезу фітоалексинів індукується відповідною сигналь-

ною сполукою, яка знаходиться або в клітинній стінці паразита, або ж в 

клітинних стінках самих вищих рослин. Характерно, що синтезований 

під впливом певного паразита фітоалексин має антибіотичну дію щодо 

саме до цього паразита. Мабуть, стійкість ряду вищих рослин до деяких 

грибкових захворювань пов'язана з утворенням рослинами зазначених 

речовин. 
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На сьогодні найбільш відомими фітоалексинами є: 

• 6-метоксібензоксазолін - антибіотик, ізольований з кукурудзи; 

• пізатін - антибіотик, утворений клітинами гороху (Pisum 

sativum) під впливом деяких видів фітопатогенних грибів; 

• фазеолін - антибіотик, утворений клітинами квасолі (Phaseolus 

vulgaris), в які потрапляє фітопатогенний гриб. 

 

2. Антибіотики тваринного походження характеризуються вла-

стивостями, що відрізняють їх від інших антибіотиків. Вони крім ан-

тибіотичних властивостей активізують захисні сили макрооргані-

зму. Поєднання цих властивостей робить можливим застосування їх 

для профілактики і лікування ряду захворювань. 

• Лізоцим (Lysozyme) виявлений в білку курячого яйця, селезінці, 

серці, печінці, легенях, в різних секреторних виділеннях (сльози, слиз 

носа, слина та ін.), в соках деяких рослин, у мікроорганізмів і бактеріо-

фагів. Активний відносно грампозитивних бактерій {Bacillus, 

Micrococcus, Streptococcus, Sarcina). Менш чутливі до лізоциму грамне-

гативні бактерії. Під впливом лізоциму відбувається лізис чутливих до 

нього клітин, що пов'язано насамперед з дією цієї речовини на клітинні 

стінки, які при цьому руйнуються, а цитоплазматичний вміст клітин 

«виливається». Лізоцим активно діє на клітинну стінку бактерій - без-

посередньо на пептидоглікан, призводить до розпаду полімеру і лізису 

бактеріальної клітини. 

Лізоцим не проявляє токсичних властивостей по відношенню до 

організму людини або тварин, навпаки, він, як біостимулятор акти-

вує захисні властивості макроорганізму. В організмі тварин лізоцим 

виконує захисну функцію щодо проникнення сапрофітних і умовно 

патогенних мікроорганізмів. 

• Дефензин (Defenzyn) - білок, що характеризується антимікроб-

ною дією, виділений з поліморфонуклеарних лейкоцитів людини. 

Цей білок проникає через клітинну стінку мікроорганізмів, утворю-

ючи чисельні пори, і призводить до загибелі мікроба. 

• Скваламін (Squalamin) - антибіотик, виділений в 1992 р. з неве-

ликої катранової акули сімейства Squalidae. Відомо, що акули вкрай 

рідко хворіють. Це, мабуть, пов'язано з наявністю практично у всіх 

клітинах тіла акул потужного антибіотика, який активний щодо бак-

терій, грибів та паразитів. За хімічною будовою він споріднений хо-

лестерину і не належить ні до одного з відомих класів антибіотиків. 

• Педерін (Pederin) - антибіотик, виділений з жучка Paederus 
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fuscipes. Ця речовина має високу цитотоксичну активність. Застосову-

ється в дерматології. Антибіотик не справляє мутагенної дії і не викли-

кає хромосомних аберацій. Механізм біологічної дії антибіотика пов'-

язаний з тим, що він пригнічує синтез білка і ДНК, але не впливає на 

РНК. 

• Круцин (Cruzin) - протираковий препарат вперше отриманий в 

1946 р. з культури Schizotrypanum cruzi - паразитичного найпрості-

шого, що викликає тріпаносоміоз, широко розповсюджений в Лати-

нській Америці. Круцин утворюється в клітинах паразита, причому 

величина антибластомної активності залежить від циклу розвитку 

Т. cruzi. 

 

Питання для самоконтролю 
1. Що таке фітоалексини? 

2. Ким синтезуються фітонциди? 

3. Які антибіотики тваринного походження вам відомі? 

 

 

Лекція 9 

Тема: ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ  

У НЕМЕДИЧНИХ СФЕРАХ 
(2 години) 

1. Антибіотики в рослинництві. 

2. Антибіотики у тваринництві. 

3. Антибіотики в харчовій та консервній промисловостях. 

 
1. Антибіотики в рослинництві. Захворювання рослин виклика-

ються різними групами фітопатогенних організмів: вірусами, бакте-

ріями, грибами, найпростішими та ін., це відбувається як при розви-

тку в умовах відкритого ґрунту, так і в теплицях і оранжереях. 

У рослинництві антибіотики використовуються як гербіциди, ін-

сектициди, стимулятори росту рослин. Перевага антибіотиків як про-

дуктів життєдіяльності організмів в порівнянні з біологічно актив-

ними препаратами, отриманими в результаті хімічного синтезу (пес-

тицидами), полягає в тому, що вони менше забруднюють навколишнє 

середовище. У природі антибіотики швидко розкладаються. Тому їм 

останнім часом віддається перевага. При виборі антибіотика для бо-

ротьби зі збудником захворювання і осередком його розповсю-

дження, а також способу застосування препарату основну увагу звер-

тають не тільки на біологічний ефект, але й на економічну сторону та 
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на екологічні аспекти. Призначення препарату і метод його застосу-

вання повинні бути економічно вигідні і екологічно нешкідливі. 

Основні вимоги до антибіотиків, що використовуються в боро-

тьбі з фітопатогенними організмами, зводяться до наступного: 

1)  антибіотик повинен бути активним по відношенню до збуд-

ника захворювання, тобто характеризуватися специфічністю біоло-

гічної дії; 

2)  легко проникати в тканини рослин; 

3)  лікувальні дози повинні бути нешкідливими для рослини; 

4)  антибіотик на поверхні і всередині рослини повинен повільно 

інактивуватися, а, потрапляючи в грунт, легко там розкладатися; 

5)  справляти біологічну дію всередині тканин рослини; 

6)  не наносити збитку навколишньому середовищу. 

Одна з важливих вимог до антибіотиків, що використовуються в 

сільському господарстві,  полягає в тому, що вони не повинні вико-

ристовуватися в медичній практиці, щоб уникнути виникнення і роз-

повсюдження резистентних до них форм мікроорганізмів. 

 

Основні методи використання антибіотиків в рослинництві : 

1. Внесення антибіотиків у грунт. 

2. Обприскування уражених рослин розчинами антибіотиків. 

3. Запилення уражених рослин антибіотиками. 

4. Занурення заражених органів рослин в розчин антибіотика. 

5. Метод ін'єкцій. 

Методи використання антибіотиків вибирають в залежності від 

виду захворювання, стадії розвитку рослини, розмірів рослини, мі-

сця зростання і способу посадки. 

Всі прийоми використання антибіотиків засновані на тому, що 

препарат затримує ріст і розмноження фітопатогенних організмів, 

які знаходяться як на поверхні, так і всередині органів і тканин рос-

лини, чи вбиває ці мікроорганізми. 

 

2. Антибіотики у тваринництві почали застосовувати незаба-

ром після їх відкриття. Перш за все вони знайшли широке застосу-

вання в ветеринарії як лікувальні засоби проти багатьох захворювань 

сільськогосподарських тварин (мастит великої рогатої худоби, си-

бірська виразка, пневмонія і багато інших). 

Антибіотики використовують при лікуванні захворювань птахів і 

бджіл. 
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Так, для лікування індичок, хворих на синусит, застосовують 

стрептоміцин, хлорамфенікол, хлортетрациклін, при ларинготрахе-

їті курчат - карбоміцин. Для лікування бджолиних родин, уражених 

американським або європейським гнильцем, застосовують окситет-

рациклін, а при ноземі бджіл - фумагіллін. 

Серед антибіотиків, які використовують у ветеринарії, дуже ефе-

ктивним препаратом виявився грізеовірідин, що застосовується при 

лікуванні маститів у рогатої худоби . 

Авермектіни - нова група антибіотиків, що утворюється S. 

Avermitilis, мають здатність пригнічувати розвиток паразитів тварин, 

у тому числі нематод. 

Моненсін - антибіотична речовина, яку синтезує S. сіппа- 

monensis, характеризується широким спектром антипротозойної ак-

тивності. Він сприяє прискоренню росту тварин і поліпшенню вико-

ристання кормів. 

Антибіотики використовуються в тваринництві як стимулятори 

росту ряду сільськогосподарських тварин і птахів. Використання ан-

тибіотиків в годівлі тварин дає позитивний ефект у птахівництві, 

свинарстві, при вирощуванні телят і інших сільськогосподарських 

тварин. 

Додавання цих речовин до раціону птахів сприяє прискоренню їх 

росту, зниженню відходу молодняка; антибіотики стимулюють яй-

ценосність і підвищують заплідненість птахів. 

 

  

 
Рис.14. Сучасні тваринницькі комплекси не обходяться без антибіотиків 
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Введення невеликої кількості антибіотиків у корм сприяє підви-

щенню маси тіла кожного курчати за період вирощування на 200-250 

г і до 350 г на кожне каченя. 

При використанні антибіотиків у птахівництві можна помітно збіль-

шити яйценосність і від 1000 курей отримати на рік додатково 15 тис. 

яєць. 

Аналогічні результати відзначаються при використанні антибіо-

тиків в годівлі свиней, телят та інших тварин. Так, поросята, які оде-

ржували з кормом антибіотики, у двомісячному віці важать на 1,5-

1,7 кг більше, ніж контрольні. 

Антибіотик норсеотріцин виділений з культури S. noursei, вико-

ристовується як кормова добавка при вирощуванні свиней та забез-

печує приріст живої маси поросят у межах 5-15% при зниженні ви-

трат корму на 3-5%. 

Застосування антибіотиків при відгодівлі свиней сприяє отри-

манню додатково 100-120 ц свинини від кожної тисячі тварин. 

Стимулюючий ефект низьких концентрацій антибіотиків на орга-

нізм тварин пов'язаний в основному з двома факторами: 1) з дією на 

мікрофлору кишечника і 2) з безпосереднім впливом на організм тва-

рини. 

Застосування антибіотиків у тваринництві неухильно розширю-

ється. Проте така тенденція сприяє збільшенню кількості мікроорга-

нізмів, що набувають множинну антибіотикорезистентність, це ство-

рює умови для передачі стійкості мікроорганізмів від тварин до лю-

дини. Тому до проблеми використання антибіотиків в тваринництві 

слід підходити дуже обережно, з огляду на можливі негативні нас-

лідки. 

 

3. Антибіотики в харчовій та консервній промисловостях  
Збереження швидкопсувних продуктів харчування - одна з найва-

жливіших проблем харчової та консервної промисловості. 

Різні методи збереження продуктів застосовувалися людиною 

здавна. Ці методи широко використовуються і тепер. 

Найбільшу роль у псуванні продуктів відіграють мікроорганізми, 

що виділяють різноманітні продукти обміну, які або порушують як-

ість продуктів, або роблять їх абсолютно непридатними для вжи-

вання в результаті формування сильних отрут (ботулін та ін.). Таким 

чином, боротьба з мікроорганізмами, що псують продукти харчу-
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вання, одне з основних завдань створення раціональних методів збе-

реження цих продуктів без зміни їх якості і властивостей. Для боро-

тьби зі шкідливою мікрофлорою використовуються різноманітні фі-

зичні та хімічні методи. У цьому відношенні ідеальним можна вва-

жати речовини, які в дуже низьких концентраціях мали би потужну 

біологічну дію, не проявляючи токсичності щодо людини і тварин і 

не викликали псування продуктів. Такі властивості притаманні де-

яким антибіотикам. 

Перші відомості про використання антибіотиків у консервній про-

мисловості належать до 1943 р. До таких антибіотиків відносять суб-

тілін, низин і деякі інші. Фітонциди вищих рослин також нерідко ви-

користовуються при консервуванні деяких продуктів харчування. 

Антибіотичні речовини застосовують у консервній промислово-

сті, при збереженні свіжого м'яса, риби та птиці, при зберіганні сиру 

і молочних продуктів, фруктів і овочів. 

Відомо, що при консервуванні продуктів харчування стерилізація 

- один з найважливіших етапів технології процесу. Тривалість дії ви-

соких температур при стерилізації залежить від виду продукту та су-

путньої мікрофлори. Під дією термічної обробки гине більшість ви-

дів мікроорганізмів, але одночасно з цим відбувається втрата деяких 

цінних властивостей продукту: руйнуються вітаміни, змінюються 

смакові якості і консистенція і т. п. 

Застосування антибіотиків при консервуванні дозволяє значно 

знизити час термічної обробки того чи іншого продукту. Так, для 

консервування овочів запропоновано використовувати субтілін, за-

стосування якого надає можливість проводити м'яку термічну обро-

бку. Під дією субтіліну гинуть клострідіальні і термофільні бактерії, 

стійкі до нагрівання. 

Гарні результати отримані при використанні в консервній проми-

словості нізину - антибіотика, утвореного різними штамами молоч-

нокислих стрептококів. 

 
Рис. 15. Нізин (Е-234) 

Його застосовують при консервуванні то-

матів, зеленого горошку, цвітної капусти, 

м'яса, риби, молока, сирів та інших проду-

ктів як  харчову добавку Е-234. Нізин при-

гнічує розвиток ряду термофільних споро-

утворюючих бактерій, не справляючи ток-

сичної дії на людину. 
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Застосування нізину при консервуванні дозволяє зменшити три-

валість термічної обробки продуктів в 2 рази. Цей препарат викори-

стовується також при збереженні алкогольних напоїв, і перш за все 

пива. 

Нізин використовується у виробництві і зберіганні сирів, а також 

при зберіганні молока. При пастеризації молочних продуктів, що ви-

користовуються для приготування сирів, створюються сприятливі 

умови для розвитку клостридій, що призводять до псування сиру. За-

стосування нізину або безпосередньо культур, що його утворюють, 

охороняє сири від передчасного псування. 

Антибіотичні речовини вищих рослин (цибулі, моркви, лаврового 

листа, коріандру, перцю червоного та ін.) значно знижують кількість 

спор мікроорганізмів при консервуванні м'ясних і рибних продуктів, 

різних овочів, сприяють зменшенню часу термічної обробки та під-

вищенню якість продуктів. 

Антибіотики широко застосовуються для зберігання свіжих м 

’яса, риби і птиці, а також молока і молочних продуктів. 

Швидке псування м'ясних туш пов'язане з мікрофлорою, яка міс-

титься в харчовому тракті тварини і потрапляє в тушу при обробці її 

після забою або в кровоносну систему і лімфатичні вузли. Для боро-

тьби з небажаною мікрофлорою, що потрапляє до туші і викликає її 

передчасне псування, застосовують два основні методи: 

1) антибіотик додають у їжу тварині безпосередньо перед забоєм; 

2) антибіотик вводять в кровоносну систему відразу ж після того, 

як тварину забито і спущена кров. 

Обробка антибіотиками дозволяє значно збільшити термін збере-

ження свіжого м'яса (до 2-3 днів) і покращити його якість. 

Мікроорганізми, що викликають псування м'яса, можуть потра-

пити на поверхню туш з повітря. Тому обприскування охолоджених 

яловичих туш розчином антибіотика або обробка антибіотиком че-

ревної порожнини свиней також сприяє подовженню термінів збері-

гання м'яса. 

Іноді для упаковки швидкопсувних продуктів застосовують плі-

вки та інші матеріали, що містять антибіотики. Це також подовжує 

терміни зберігання таких продуктів. 

Величезне значення для народного господарства має проблема 

подовження термінів зберігання свіжої риби, особливо при промислі 

в районах, розташованих далеко від берега і баз. Широке викорис-
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тання для цих цілей антибіотиків здійснюється наступними спосо-

бами. 

1. Занурення риби на 1-5 хв в морську воду, яка містить хлортет-

рациклін в концентрації 5-100 мг/л. 

2. Занурення риби в охолоджену до 1-1,5 ° С морську воду з вміс-

том в ній всього 2 мг/л хлортетрацикліну. 

3. Утримання риби на льоду, в складі якого є хлортетрациклін в 

концентрації 1-2 мг/л води. 

 

Питання для самоконтролю 
1. Які принципи застосування антибіотиків у рослинництві? 

2. Яким чином застосовуються антибіотики в тваринництві? 

3. З якою метою антибіотики застосовують в харчовій промисловості ? 

 

 

Лекція 10 

Тема: АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ.  

КОМБІНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ АНТИБІОТИКІВ.  

ПОБІЧНА ДІЯ АНТИБІОТИКІВ  
(2 години) 

 
1. Передумови розвитку стійкості мікроорганізмів до дії антибіотиків. 

2. Механізми і види антибіотикорезистентності. 

3. Перехресна резистентність. 

4. Комбіноване використання антибіотиків. 

5. Побічна дія антибіотиків. 

 

 

1. Передумови розвитку стійкості мікроорганізмів до дії  

антибіотиків 
Широке застосування різноманітних за хімічною природою та спек-

тром антимікробної дії антибіотиків у медичній практиці, сільському 

господарстві і харчовій промисловості супроводжується порушен-

ням мікробної екологічної рівноваги в різних природних осередках 

і, що особливо важливо, в організмі людини. Це може позначатися 

на порушенні мікробної рівноваги в порожнині рота, в кишечнику, 

мікрофлора якого відіграє важливу роль в обміні речовин. Такі по-

рушення можуть бути пов’язані з тим, що, по-перше, антибіотичні 

речовини пригнічують розвиток лише певних, чутливих до них форм 



64 

 

мікроорганізмів, по-друге, масове  практичне використання антибіо-

тиків стимулює виникнення і поширення в природі атипових штамів 

відомих груп мікроорганізмів, в тій чи іншій мірі резистентних до 

цих біологічно активних сполук. Для подолання антибіотикорезис-

тентності в практику вводять все нові антибіотичні препарати, а це, 

в свою чергу, веде до появи нових стійких форм мікроорганізмів, 

утворюючи своєрідне «порочне коло» (рис. 16). 

 

 
Рис. 16. Порочне коло у використанні антибіотиків 

 

Використання на практиці значної кількості антибіотичних речо-

вин, широке розповсюдження в природі ксенобіотиків та інших хі-

мічно синтезованих препаратів, що застосовуються у сільському го-

сподарстві, викликає помітні зміни екологічного фону. Все це приз-

водить до зміни реакції організму людини на введений антибіотик 

(поява алергічних та інших побічних реакцій, зниження дії препа-

рату). Зазначені явища необхідно враховувати в практичній меди-

цині. 

 

2. Механізми і види антибіотикорезистентності  
Антибіотикорезистентність – це стійкість мікробів до антимікро-

бних препаратів. 
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Бактерії слід вважати резистентними, якщо вони не знешкоджу-

ються такими концентраціями препарату, які створюються після 

його введення до організму людини.  

Антибіотикорезистентність торкнулася всіх видів мікроорганіз-

мів і є основною причиною зниження ефективності антибіотикоте-

рапії. Особливо поширеними є стійкі штами стафілокока, кишкової 

палички, протея, синьогнійної палички. 

За даними клінічних досліджень, частота виділення стійких шта-

мів складає 50-90%. До різних антибіотиків резистентність мікроор-

ганізмів розвивається неоднаково. 

Так, до пеніцилінів, хлорамфеніколу, поліміксинів, циклосеринів, 

тетрацикліну, цефалоспоринів, аміноглікозидів стійкість розвива-

ється повільно і паралельно знижується терапевтичний ефект цих 

препаратів. 

До стрептоміцину, еритроміцину, олеандоміцину, ріфампіцину, 

лінкоміцину, фузідіну стійкість розвивається дуже швидко, інколи 

навіть під час проведення одного курсу лікування. 

Резистентність мікроорганізмів до антибіотиків може бути при-

родною і надбаною. 

 Первинна або природжена стійкість характеризується відсут-

ністю у мікроорганізмів мішені для дії антибіотика або недоступні-

стю мішені внаслідок первинно низької проникності або фермента-

тивної інактивації. За наявності у бактерій природної стійкості анти-

біотики клінічно неефективні. Природна резистентність є постійною 

видовою ознакою мікроорганізмів і легко прогнозується. 

 Вторинна, надбана стійкість – це біологічна закономірність, 

пов’язана з адаптацією мікроорганізмів до умов зовнішнього середо-

вища, тобто властивість окремих штамів бактерій зберігати  життє-

здатність при тих концентраціях антибіотиків, які пригнічують ос-

новну частину мікробної популяції. Можливі ситуації, коли велика 

частина мікробної популяції проявляє надбану стійкість. Поява у ба-

ктерій надбаної резистентності не обов’язково супроводжується зни-

женням клінічної ефективності антибіотика. 

Формування резистентності у всіх випадках обумовлене надбан-

ням нової генетичної інформації або зміною рівня експресії власних 

генів. Проте це правило торкається лише метаболічно активних мік-

роорганізмів, які інтенсивно розмножуються. Метаболічно неакти-

вні мікроорганізми проявляють негенетичну резистентність до про-

тимікробних лікарських засобів. 



66 

 

Зміни в геномі бактерій призводять до того, що змінюються і де-

які властивості бактеріальної клітини, внаслідок чого вона стає стій-

кою до антибактеріальних препаратів. 

Зазвичай антимікробний ефект препарату здійснюється наступ-

ним чином: агент повинен зв’язатися з бактерією і пройти крізь її 

оболонку, потім він має бути доставлений до місця дії, після чого 

препарат взаємодіє з внутрішньоклітинними мішенями. 

Реалізація надбаної стійкості можлива на кожному з етапів: 

 Модифікація мішені дії. Сполука-мішень, відповідальна за чут-

ливість мікроорганізму до антибіотика, може бути так змінена, що її 

функція не порушується, але здатність зв’язуватися з хіміопрепара-

том (афінність) різко знижується (рис. 17, 18). 

 
Рис. 17. Механізм дії ванкоміцину (V) В чутливому мікроорганізмі ванко-

міцин (V) взаємодіє з послідовностями D-аланіну, які є для нього  

мішенню,блокуючи синтез бактеріальної стінки 

 
 

Рис. 18. Механізм розвитку резистентності Enterococcus до ванкоміцину. 

Заміна одного залишку D-аланіну на D-лактат перешкоджає зв’язуванню 

ванкоміцину, перетворюючи штам Enterococcus у ванкоміцинрезистент-

ний 
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 Недоступність мішені за рахунок зниження проникності клі-

тинної стінки бактерій, при цьому антибіотик не проникає всередину 

клітини, а затамується на її поверхні. 

 Формування ефлюкса, тобто надбання мікробною клітиною 

комплексу властивостей, які дозволяють їй швидко виводити проти-

мікробний лікарський засіб, що проник всередину, тобто клітина 

ніби «виштовхує» з себе антибіотик. 

 Інактивація препарату раніше, ніж він може проявити біологі-

чну дію, за допомогою конститутивних або індукованих бактеріаль-

них ферментів, посилено синтезованих клітиною в присутності ан-

тибіотика. Деякі бактерії здатні синтезувати особливі ферменти, які 

роблять препарати неактивними. Гени, що кодують ці ферменти, до-

сить поширені серед бактерій і можуть бути як у складі хромосоми, 

так і в складі плазміди. 

 Перенесення генів антибіотикорезистентності від стійких шта-

мів мікроорганізмів до чутливих (рис. 19). 

 

 
 

Рис. 19. Трансфер генів полегшує поширення резистентності  

до лікарських засобів 
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Рис. 20. Антибіотикограма посіву харкотиння реанімаційного хворого.  

Обидва виділені мікроорганізми мають майже тотальну  

антибіотикорезистентність, навіть до антибіотиків резерву 

 

 Формування метаболічних шунтів, тобто формування у мікро-

організмів нових метаболічних шляхів в обхід тих, які пригнічені 

протимікробним препаратом. 

Важливо відмітити, що антибіотикорезистентні мікроорганізми є 

небезпечними не лише для пацієнтів, від яких вони виділені (рис. 

19), але настільки ж небезпечні і для інших людей, у тому числі для 

віддалених від даних хворих як в просторі, так і в часі. Особливо не-

безпечна контамінація антибіотикорезистентними мікроорганіз-

мами хірургічних, гінекологічних і гематологічних стаціонарів, що 

зумовлює розвиток нозокоміальних інфекцій з високим рівнем лета-

льності. 

 

3. Перехресна резистентність 
Резистентність може мати перехресний характер, тобто мікроор-

ганізми, стійкі до однієї групи антибіотиків, можуть бути стійкими 

до антибіотиків іншої групи, що характеризуються близьким меха-

нізмом дії. Наприклад, описана перехресна резистентність до бета-

лактамних антибіотиків групи пеніцилінів і цефалоспоринів  

Перехресна резистентність може розвинутись і між антибіоти-

ками, що істотно відрізняються один від одного за своєю хімічною 

структурою, наприклад, між еритроміцином і лінкоміцином. 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=677583006482334&set=a.113050662935574&__cft__[0]=AZXvcI9kBHcs83-X4PApmqiLeh0rbppw0_4d_64afw3zE09qiCfLBCtpaMcHxAOoIqTTFpDffq7PHwy4g9OJfFxMaJAq2nCGvOz1OUetuFGRpljV_axlsz2qWvKue-I_Ux_a6B5Z1BlB0tegYW47MCPkxx3-hL7fWJhoLZkoQ3tiUQ&__tn__=EH-y-R
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4. Комбіноване використання антибіотиків 
Використання комбінацій з двох чи більше антибіотиків, які ма-

ють не однаковий механізм антимікробної дії, в більшості випадків, 

при правильному призначенні, сприяє більш повноцінній та активній 

дії. Наприклад, при стафілококових інфекціях простежується висока 

терапевтична активність комбінації еритроміцину (або олеандомі-

цину фосфату) з одним із препаратів нітрофурану або фузидину з ри-

фампіцином. 

Крім того, при комбінованій хіміотерапії менша вірогідність роз-

витку лікарняної стійкості збудника. Комбінована терапія з кожним 

роком стає все більш розповсюдженою. Однак неправильне викори-

стання комбінацій антибіотикіу може бути більш небезпечним, ніж 

монотерапія, через те, що є можливість поєднання токсичної дії пре-

паратів, частішого та більш різкого розвитку дисбактеріозу, суперін-

фекцій, тощо. При підборі комбінацій антибіотиків слід забезпечу-

вати безпечність даної комбінації для пацієнта та відсутність негати-

вного взаємовпливу її компонентів. 

При комбінованій терапії спостерігаються кілька типів дії засто-

сованих препаратів. 

 

 
 

Рис. 21. Типи комбінованої взаємодії антибіотиків:  

1 – індиферентний; 2 – антагоністичний; 3- синергічний 

 

Синергічна дія – збільшення активності комбінації порівняно з 

сумою дії її компонентів, незалежно від ступеня активності кожного 

препарату, який входить до складу комбінації. 
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Наприклад, дія одного препарату на оболонку клітини може по-

легшити та збільшити проникання другого препарату всередину клі-

тини, забезпечуючи більш активну дію. Яскравим прикладом синге-

ргічної дії є комбінація стійких напівсинтетичних пеніциліні з ампі-

циліном. 

Дуже поширеним є комбіноване призначення різних протитубер-

кульозних препаратів, пацієнти з мультирезистентним туберкульо-

зом приймають по 4 – 5 препаратів одночасно. 

Завдяки синергічній дії комбінована терапія досягає успіху при 

туберкульозі, синьогнійній інфекції, сепсисі та інших інфекціях. 

Антагоністична дія – зменшення активності комбінації препара-

тів порівняно з дією кожного з її компонентів. В літературі продов-

жується дискусія щодо антагоністичної дії бактеріостатичних і бак-

терицидних препаратів, однак фактичні дані свідчать про те, що ан-

тагонізм спостерігається у рідкісних випадках, до того ж слабко ви-

ражений. 

Сумарна дія антибіотиків спостерігається тоді, коли активність 

комбінації препаратів дорівнює сумі активностей її компонентів. 

Важливою позитивною особливістю комбінованої хіміотерапії є 

зупинення розвитку стійкості збудника до компонентів комбінації. 

При цьому важливою умовою є використання препаратів з різним 

механізмом дії, що затримує адаптацію збудника до кожного з них. 

Наступною особливістю комбінованої терапії є її ефективність 

при змішаних інфекціях (у травному каналі, сечовидільних шляхах, 

бронхолегеневій системі). Препарати широкого спектру дії можуть 

зупинити розвиток бактерій та знищити їх, але, враховуючи стійкість 

до них, при змішаних інфекціях ліпше застосовувати їх комбінації, а 

не монотерапію 

Призначаючи комбінації антибіотиків, слід пам’ятати про немо-

жливість комбінування препаратів з перехресною стійкістю, з одно-

типним механізмом токсичної дії та тих, які зовсім не можна комбі-

нувати. 

Комбінована терапія має свої недоліки: комбінації активно зни-

щують не тільки збудників хвороби, але й нормальну мікрофлору ор-

ганізму, що сприяє розвитку дисбактеріозу та кандидозу. Тому при 

комбінованій терапії слід використовувати препарати, які сприяють 

нормалізації мікрофлори, а також полівітамінні препарати у зв’язку 

з можливістю порушення вітамінного балансу. 



71 

 

Клінічно доведено, що надмірне використання комбінованої те-

рапії приводить до небажаних наслідків. 

 

5. Побічна дія антибіотиків 

Одна з найбільш актуальних та серйозних проблем сучасної анти-

біотикотерапії – побічні реакції та ускладнення, викликані дією ан-

тибактеріальних препаратів. Антибіотики частіше за інші ліки ви-

кликають побічні реакції. Клінічні симптоми побічної дії дуже різні 

та дуже небезпечні: алергічні явища, токсичні ускладнення, реакції 

загострення, різні форми дисбактеріозу, суперінфекції, порушення 

вітамінного обміну та інші. Часто ці ускладнення спостерігаються в 

різних комбінаціях. 

Розрізняють наступні основні групи побічної дії антибіотиків:  

1) алергічні реакції;   

2) токсичні явища (з реакцією загострення);  

3) дисбактеріоз, суперінфекції;  

4) імунодепресивний вплив;  

5) ембріотоксична дія;  

6) формування резистентності до препаратів. 

 

1. Алергічні реакції є одним з найчастіших побічних явищ при хі-

міотерапії. Алергічні реакції, викликані антибіотиками, на відміну 

від токсичних ефектів не є специфічними для окремих препаратів і 

не пов’язані зі способом введення або їх фармакологічною дією. 

Вони характеризуються більшою кількістю клінічних проявів, бува-

ють дуже легкими, іноді на поміченими, та тяжкими, які іноді закін-

чуються смертю хворого. Хворим, які страждають на алергію та ма-

ють підвищену чутливість до лікарських речовин, дуже небезпечно 

вводити препарати пеніциліну та стрептоміцину. 

Алергічні явища частіше спостерігаються при повторному вве-

денні речовин, що пояснюється сенсибілізацією. При значній сенси-

білізації алергічні ускладнення можуть проявлятись при введенні на-

віть найменшої дози препарату, що викликав алергію. 

Препарати пеніциліну та стрептоміцину найчастіше викликають 

не тільки алергічні реакції типу кропив’янки, але й анафілактичний 

шок. 
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При алергічному ураженні серцево-судинної системи відміча-

ються зміни в електрокардіограмі та навіть можливий інфаркт міо-

карда. Іноді єдиним проявом алергічної реакції на препарат є підви-

щення температури тіла. 

2. Токсичні ускладнення, викликані антибіотиками, пояснюються 

їх хімічною структурою, а також їх дією на клітини деяких органів 

та тканин хворого. Практично всі сучасні антибіотичні препарати то-

ксичні. Токсична дія препарату може проявлятись у вигляді різних 

уражень нервової системи, органів травлення, нирок, печінки та ін-

ших. Токсичні ускладнення пов’язані з фармакологічними та фізико-

хімічними властивостями препарату та продуктами, які з’являються 

в організмі в результаті їх розпаду, дозуванням та тривалістю ліку-

вання, загальним станом хворого, нераціональними комбінаціями 

препаратів та іншими факторами. 

Окрім загальної токсичної дії, антибіотики можуть негативно 

впливати на окремі тканини та органи. Токсичні ускладнення не 

пов’язані з повторним введенням препарату та можуть виникати як 

в перші дні, так і в більш пізньому періоді терапії, тобто після нако-

пичення препарату в організмі. Поява токсичних ускладнень часто 

пов’язана зі способом введення препарату. Токсична дія препарату 

значною мірою пов’язана зі станом організму хворого, в першу чергу 

з функціональним станом сечовидільних органів. Для зменшення то-

ксичності антибіотик призначають у мінімальних терапевтичних до-

зах, короткотривалими циклами (5-6 днів). При токсичних усклад-

неннях, які викликані дією антибіотиків, необхідно відмінити препа-

рати, змінивши препаратами з іншим механізмом дії. 

3. Дисбактеріоз та суперінфекції. Дисбактеріоз – це різні кількі-

сні та якісні зміни нормальної мікрофлори людини, що супроводжу-

ються більш або менш масивним розмноженням деяких мікроорга-

нізмів, які раніше були відсутні в організмі або знаходились у незна-

чних кількостях. Дисбактеріоз проявляється не відразу, а після спу-

стошення захисних сил організму. 

Суперінфекція – розвиток на фоні ще не завершеного первинного 

інфекційного процесу нової інфекції. Тому при лікуванні хворих слід 

враховувати негативну дію антибіотиків на нормальну мікрофлору, 

яка знаходиться на поверхні слизових оболонок травного тракту, 

верхніх дихальних шляхів та інших органів. 

Важливу роль у розвитку дисбактеріозу та суперінфекцій відігра-

ють зміни, викликані первинною інфекцією та тривалим прийомом 
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антибіотиків. Дисбактеріоз та суперінфекції тісно пов’язані з гіпер- 

та авітамінозом. 

4. Імунодепресивний вплив характерний для протипухлинних ан-

тибіотиків - актиноміцинів (дактиноміцин, мітоміцин, блеоміцин, 

стрептозоцин) та антрациклінів (доксорубіцин, мітоксантрон, епіру-

біцин, рубоміцин, карміноміцин), хоча деякі антибактеріальні анти-

біотики також можуть порушувати реакції клітинного і гумораль-

ного імунітету.  

5. Ембріотоксична дія розвивається у перші два тижні від по-

чатку запліднення. Вона є наслідком токсичної загальноплазматич-

ної дії спочатку на запліднену яйцеклітину, а потім на ембріон. Вна-

слідок цього розвиток ембріона, процес імплантації (1-2 тижні) і пла-

центація (3-6 тижнів) порушуються, настає аборт. Це відбувається 

при тривалому або у великих дозах вживанні ліків. Ембріотоксична 

дія властива насамперед протипухлинним антибіотикам. 

6. Формування резистентності було розглянуто на початку  

лекції.  

 

Питання для самоконтролю 
1. Яким чином в клітині може реалізуватися надбана стійкість до анти-

біотику? 

2. У чому суть перехресної резистентності? 

3. Охарактеризуйте основні причини виникнення стійкості мікроорганіз-

мів до дії антибіотиків. 

4. Вкажіть основні види дії комбінації антибіотиків. 

5. Які побічні реакції можливі при використанні антибіотиків? 
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https://www.umj.com.ua/article/160341/novi-antibiotiki-mehanizmi-diyi-ta-rezistentnosti
https://empendium.com/ua/chapter/B27.II.18.11.1
https://lpl.com.ua/ua/home/helpfulinformationdetails/65
https://compendium.com.ua/uk/
https://rx.ua/
http://apteka.pl.ua/
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Навчальне видання 

 

 

 

Чумак Анатолій Андрійович 

Мележик Ольга Вікторівна 

Цейслєр Юлія Вадимівна 

 

 

 

 

АНТИБІОТИКИ 

 

Опорний конспект лекцій 

 

 

 

Друкується в авторській редакції 
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