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 Представлені методичні рекомендації розроблені згідно програми 

лабораторних занять зі спецкурсу «Біологічні основи інфекційних процесів» для 

студентів рівня «бакалавр» за спеціальністю мікробіологія та імунологія ННЦ 

«Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка. 

 У даних методичних рекомендаціях описані лабораторні підходи щодо 

виділення і ідентифікації бактерій роду Staphylococcus із зразків біологічного 

матеріалу. Важливе значення надається власне алгоритму біохімічної ідентифікації 

стафілококів. Значна увага приділена дослідженню морфологічних і культуральних 

властивостей стафілококів, дослідженню факторів патогенності мікроорганізмів та 

визначенню чутливості виділених бактерій до антибіотиків. 

 

 

 

 Призначений для студентів біологічних, медичних та ветеринарних 

спеціальностей. 
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ВСТУП 

 

Стафілококи є представниками нормофлори шкіри і слизових людини і 

теплокровних тварин. Ці бактерії відносять до категорії умовно-патогенних 

мікроорганізмів, оскільки за певних умов стафілококи можуть індукувати 

розвиток певних патологічних станів людини. Стафілококи не мають вираженої 

органної тропності і тому вони можуть викликати гнійні ураження будь-яких 

органів і тканин. Подібні патологічні стани людини також можуть індукувати і 

багато інших умовно-патогенних представників нормобіоти. Тому при розвитку 

таких патологій постає питання власне ідентифікації збудника, визначення його 

патогенного потенціалу та чутливості до антибіотикотерапії.  

Отже, основною метою даного методичного керівництва є представити 

поетапну схему дослідження клінічного матеріалу з метою біохімічної 

ідентифікації бактерій роду Staphylococcus з наступною характеристикою 

факторів патогенності та антибіотикочутливості виділених бактерій. 

Алгоритм представленого дослідження полягає в тому, що на першому 

етапі відбувається посів біологічного матеріалу на елективні для бактерій роду 

Staphylococcus поживні середовища з подальшим виділенням чистої культури 

мікроорганізмів. Після отримання чистої культури мікроорганізмів проводять 

бактеріоскопічне дослідження мікроорганізмів, зафарбованих за Грамом. Далі 

здійснюють посіви чистої культури на диференційно-діагностичні середовища з 

метою біохімічної ідентифікації бактерій до виду. Особлива увага приділяється 

тим реакціям, які в біохімічному відношенні дозволяють віддиференціювати 

стафілококів від тих близькородинних видів мікроорганізмів, представників 

нормофлори, з якими стафілококи можна легко переплутати, наприклад, 

бактерій родів Micrococcus та Streptococcus. На сучасному етапі розвитку науки 

та лабораторної діагностики наявніекспресію ферментів в мікроорганізмах часто 

визначають на генетичному рівні, методом полімеразної ланцюгової реакції. 

Проте, посів культури на диференційно-діагностичні поживні середовища 

дозволяє оцінити безпосередню активність ферментів бактерій.  На останньому 
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етапі дослідження проводять визначення антибіотикочутливості мікроорганізмів 

виділених штамів.  

Під час проведення описаного циклу лабораторних робіт студенти 

закріплюють навички приготування поживних середовищ, отримання чистої 

культури мікроорганізмів, приготування мазків бактеріальних культур для 

мікроскопії. Представлені методичні рекомендації є надзвичайно важливими для 

формування у студентів розуміння алгоритму дій з метою виявлення і 

ідентифікації мікроорганізмів з біологічного матеріалу на моделі умовно-

патогенних бактерій – стафілококів. Подібні алгоритми використовують для 

ідентифікації будь-яких збудників інфекційних хвороб бактеріальної етіології. 
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Лабораторне заняття 1. Властивості бактерій роду Staphylococcus.  Посів 

біоматеріалу. 

 

Мета: Ознайомлення з мікроорганізмами - представниками роду Staphylococcus 

та посів біоматеріалу на елективне для стафілококів поживне середовище. 

 

Вперше стафілококи були виділив з гною хворого з абсцесом кінцівки у 

1880 р шотландський хірург О.Огстон. Саме О.Огстон вперше їх описав і назвав 

«стафілококи» (від грецького staphyle – грона, kokkos - ягода) (рис.1). У 1884 роді 

ці бактерії детально описав О.Розенбах. Таксономічне положення стафілококів 

за показником Берджі 2004 р є таким: Domain – Bacteria, Phylum – Firmicutes, 

Class – Bacilli, Order – Bacillales, Family – Staphylococcaceae, Genus – 

Staphylococcus.  

 

 

Рис.1. Мікрофотографія клітин S. aureus (забарвлення за Грамом, Ок. × 10, 

Об. ×100) 

 

До роду Staphylococcus на сьогодні відносять 49 видів і 27 підвидів 

мікроорганізмів. Приблизно 14 видів стафілококів виявлено на шкірі та слизових 

людини та теплокровних тварин. Так S. aureus колонізує слизову носоглотки,  S. 

capitis виділяють з сальних залоз, S. hominis та S. haemolyticus виявляють у 
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ділянках розташування потових залоз, S. saprophyticus часто виділяють з 

сечостатевої системи, S. epidermidis є колонізатором шкіри та слизових. 

Стафілококи є представниками нормофлори людини. Стафілококи відносять до 

умовно-патогенних мікроорганізмів. Ці бактерії мають великий набір факторів 

патогенності і, отже, за умов зниження загально-біологічної резистентності 

макроорганізму чи за умов попадання у стерильні тканини, можуть викликати 

розвиток патологічних процесів. Інфекційні процеси, індуковані умовно-

патогенними мікроорганізмами, в тому числі і стафілококами, називають 

опортуністичними. Запальні процеси, які опосередковані стафілококами, 

супроводжуються утворення гною, тому ці бактерії ще відносять до гноєтворних 

піогенних коків (до цієї категорії також відносять стрептококи, гонококи, 

менінгококи). Серед усіх видів стафілококів саме S. aureus характеризується 

найбільш вираженим патогенним потенціалом. Тому ідентифікація цього 

мікроорганізму та визначення його патогенного потенціалу є однією з важливих 

задач лабораторної діагностики. За рахунок експресії певних молекул адгезії 

(MSCRAMM)  S. aureus колонізує слизову верхніх дихальних шляхів. За даними 

різних джерел від 20% до 80% людей є носіями даного мікроорганізму. 

 Стафілококи не мають вираженої тканинної чи органної тропності і тому 

можуть індукувати запальні процеси шкіри, підшкірної клітковини, слизових 

(фурункули, карбункули, абсцеси, дерматити, кон’юнктивіти), кісткової тканини 

(остеомієліти), внутрішніх органів (пневмонії, апендицити, холецистити, 

менінгіти), запалення очеревини, а також сепсис.  

 Матеріалом для дослідження при лабораторній діагностиці стафілококової 

інфекції є кров, гній, виділення слизових, промивні води шлунку, сеча, фекалії, 

продукти харчування. З метою отримання чистої культури стафілококу 

досліджуваний матеріал висівають на відповідне елективне поживне 

середовище. 

 Вивчення виділеної монокультури має на меті, перш за все, встановлення 

видової належності стафілококів з наступним визначенням їх факторів 

патогенності (рис.2). 
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Рис.2. Схема мікробіологічного дослідження при підозрі на стафілококову 

інфекцію 

 

Для виділення стафілококів досліджуваний біоматеріал (слиз з верхніх 

дихальних шляхів, мазок зіву та змив з рук) висівають на елективне щільне 

поживне середовище - жовтково-сольовий агар (ЖСА). Однією з особливостей 

стафілококів є те, що вони можуть рости на середовищі з достатньо високим (10-

15 %) вмістом. ЖСА саме і характеризується підвищеним вмістом цієї солі. Крім 

того, на середовищі ЖСА стафілококи з підвищеним патогенним потенціалом 

(наприклад, S.aureus) проявляють лецитовієлазну (лецитиназну) активність. 

Фермент лецитовієлаза стафілококів розщеплює лецитин жовтка яєць в 

 Гній, харкотіння, слиз,  Кров (при сепсисі)

Бактеріоскопічне 
дослідження

Бактеріологічне 
дослідження

Визначення активності
плазмокоагулази

Посів на ЖСАМазок, фарбу-
вання за Грамом

Відповідь

характер і 
пігментація 
колоній,
оцінка активності
лецитовієлази

Мазок, фарбу-
вання за Грамом

Мазок, фарбу-
вання за Грамом

Посів на 
кров яний агар`

Посів на
цукровий бульйон

Відповідь
Виділіення чистої
культури (посів на
скошену поверхню)

Гемоліз

Посів на середовища
 «строкатого ряду»
 з глюкозою і манітов 
в анаеробних умовах.

Фаготипування
Визначення чутливості
до антибіотиків

Заключення

1 етап

2 етап

3 етап



9 
 

 

середовищі з утворенням особливих зон заломлення світла навколо колоній 

мікроорганізмів. Оскільки лецитин є компонентом мембран еукаріотичних 

клітин, активність лецитовієлази стафілококів призводить до руйнації клітин 

макроорганізму. 

Подальша ідентифікація мікроорганізмів, що утворили колонії на ЖСА, 

полягає у наступному: 1. фарбуванні препаративних мазків за Грамом; 2. 

виявленні активності ферментів (каталази, плазмокоагулази, лецитовієлази, 

цукролітичних ферментів, гемолізину); 3. фаготипуванні; 4. виявленні 

антибіотикочутливості виділених штамів (рис. 2). 

 

 Завдання: 

1. Приготувати поживні середовища для виділення стафілококів. 

2. Здійснити посів змиву рук, верхніх дихальних шляхів та ротоглотки. 

 

Хід роботи: 

1. Приготувати ЖСА. Для цього необхідно приготувати сольовий агар з 

вмістом NaCl ~ 15%. Далі приготувати жовткову суспензію на основі 

фізіологічного розчину. Для цього стерильний жовток курячого яйця 

розвести стерильним фізіологічним розчином. Загальний об’єм суспензії 

довести фізіологічним розчином до 100 мл. Додати жовткову суспензію до 

розплавленого сольового агару, щоб вміст жовткової суспензії у сольовому 

агарі становив 10-15%. Треба пам’ятати, що сольовий агар застигає при 

вищій температурі, ніж, наприклад, МПА. Отже, жовткову суспензію треба 

додавати до достатньо гарячого сольового агару, проте не настільки 

гарячого, щоб білок жовтка згорнувся.  Швидко розлити ЖСА у чашки 

Петрі. 

2. Трьома стерильними, змоченими у фізрозчині ватно-марлевими 

тампонами, взяти матеріал з тильної сторони рук, ротоглотки, носових 

ходів та посіяти щільним штрихом на ЖСА. Поставити інкубуватись у 

термостат при температурі 370С на 24-48 годин. 
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Матеріали і обладнання: Стерильні чашки Петрі, стерильні ватно-марлеві 

тампони. Стерильний сольовий агар. Стерильний фізіологічний розчин. Куряче 

яйце. Посуд для отримання стерильного жовтка і жовткової суспензії. 

 

Контрольні запитання: 

1. Які види стафілококів ви знаєте? 

2. Чому стафілококи відносять до умовно-патогенних мікроорганізмів? 

3. Яке середовище є елективним для виділення стафілококів і чому? 

4. Як виглядає прояв лецитиназної активності стафілококів на ЖСА? 

5. З яких екологічних ніш частіше виділяють S. aureus? 
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Лабораторне заняття 2. Морфолого-культуральні властивості стафілококів. 

Виділення чистої культури. 

 

Мета: Ознайомитись з морфолого-культуральними властивостями бактерій роду 

Staphylococcus. Здійснити посів мікроорганізмів для виділення чистої культури.  

 

 Стафілококи представляють собою клітини сферичної форми діаметром 0,5-

1,5 мкм. Оскільки поділ клітин відбувається у трьох взаємно перпендикулярних 

площинах, взаємне розташування клітин у мазках нагадує грона винограду. У 

зразках клінічного матеріалу стафілококи можуть розташовуватись у вигляді 

окремих клітин, парами клітин або коротенькими ланцюжками. Стафілококи 

нерухливі і не утворюють спор. 

 Клітинна стінка багатьох стафілококів вкрита полісахаридною капсулою. У 

S.aureus навіть ідентифіковані різні серотипи антигенів капсули. Так, 

мікроорганізми серотипів 1 і 2 мають товстий капсулярний шар і утворюють 

слизисті колонії. Мікроорганізми, що відносяться до цих серотипів зрідка 

викликають захворювання у людей. Проте, мікроорганізми-носії серотипів 5 та 8 

мають високий патогенний потенціал і часто індукують розвиток патологічних 

станів людини. Капсула, як відомо, захищає бактерій від фагоцитозу клітинами 

природної ланки імунітету. Крім того, більшість стафілококів продукують  

речовину слизистого шару (slime layer or biofilm), що містить моносахариди, білки, 

невеликі пептиди. Ця речовина може бути утворена в різних кількостях за 

потребою. Речовина слизистого шару дозволяє адгезувати бактеріям до клітин 

тканин хазяїна або до інертних речовин клапанів, катетерів, шунтів. Крім того, ця 

речовина є особливо важливою для виживання авірулентних коагулазо-негативних 

стафілококів. 

 Стафілококи мають клітинну стінку з багатошаровим вмістом 

пептидоглікану товщиною 70-80 нм., тому за Грамом ці бактерії фарбуються 

позитивно.  Пептидоглікан представляє собою полімер глікану, додатково 

«зшитий» олігопептидами. Гліканова частина полімеру побудована з залишків N-
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ацетилглюкозаміну та N-ацетилмурамової кислоти, які чергуються. Олігопептидні 

субодиниці з одного боку приєднані до залишків N-ацетилмурамової кислоти. З 

іншого боку у S. aureus ці залишки взаємодіють через так званий пентагліциновий 

місток (gly5), який дещо подовжує цей зв'язок. Важливим компонентом клітинних 

стінок грам-позитивних бактерій є тейхоєві кислоти (ТК). Тейхоєві кислоти є 

видоспецифічними фосфатовмісними полімерами, що можуть бути ковалентно 

зв’язані з залишками N-ацетилмурамової кислоти шару пептидоглікану або з 

ліпідами цитоплазматичної мембрани (в останньому випадку їх називають 

ліпотейхоєвими кислотами (ЛТК)). У S. aureus полімери ТК містять рибітфосфат і 

тому є рибіттейхоєвими кислотами. У S. epidermidis ТК містять гліцеролфосфати і 

є гліцеролтейхоєвими кислотами. У S. saprophyticus виділяють обидва типи ТК.  

 Стафілококи – факультативні анаероби, краще ростуть в присутності кисню, 

проте легко витримують і його відсутність. Ці мікроорганізми активно ростуть на 

середовищах загального призначення. На щільних поживних середовищах вони 

утворюють округлі, дрібні, непрозорі, гладенькі колонії з рівними краями 

діаметром 1-4 мм вже через 24 години культивування. При культивуванні в 

аеробних умовах на щільних поживних середовищах з вмістом крові, молока, 

картоплі чи вуглеводів стафілококи утворюють каротиноїдні пігменти. Колір 

пігментів може бути різний від кремового до жовтого. Як правило, виражений 

«золотистий» колір спостерігають у колоній S. aureus, звідки і походить назва цього 

виду стафілококів. У різних штамів одного і того ж виду стафілококів колір 

пігменту може дещо відрізнятись. Тому пігментоутворення не є диференційною 

(видовою) ознакою. У анаеробних умовах чи при рості у рідкому поживному 

середовищі стафілококи не утворюють пігмент. У м`ясо-пептонному бульйоні 

(МПБ) стафілококи ростуть з рівномірним помутнінням середовища з наступним 

випадінням незначного осаду. Через 2-3 добу росту на поверхні рідкого поживного 

середовища утворюється плівка і пристінкове кільце. Стафілококи можуть рости 

при температурі від +180С до +400С, проте температурним оптимумом росту є 

діапазон температур - 25-35°С. Стафілококи добре витримують підвищений 

осмотичний тиск, тому селективним поживним середовищем для них можуть бути 
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такі, що мають збільшений вміст NaCl (до 15%). Таку високу концентрацію солі 

інші представники мікрофлори не витримують, внаслідок чого сольові середовища 

(МСА, ЖСА) є елективними для стафілококів. 

 Вивчення виділеної чистої культури має на меті, перш за все, 

диференціювання виду стафілокока з високим патогенним потенціалом (як 

правило, це S. aureus) від сапрофітних видів, які внаслідок їх великої поширеності 

можуть також бути присутні у досліджуваному матеріалі. 

  

Завдання: 

Описати колонії мікроорганізмів, що виросли на чашках Петрі з посіяним 

клінічним матеріалом . 

1. Обрати 3-5 колоній, що виросли при посіві матеріалу з різних локалізацій, 

стерильно відібрати матеріал для бактеріоскопічного дослідження. 

Зробити мазки мікроорганізмів. Зафарбувати їх за Грамом в модифікації 

Бйорка. Дослідити мазки. Результати мікроскопіювання занести у 

таблицю. 

3. Виділити чисту культуру стафілококів. Для цього обрати 3-5 колоній, що 

виросли при посіві біоматеріалу з різних ділянок організму людини, та 

пересіяти у пробірки зі скошеною поверхнею МПА.  Поставити 

інкубуватись у термостат при температурі 370С на 24-48 годин. 

 

Хід роботи:  

1. Уважно розглянути колонії мікроорганізмів, що виросли на чашках 

Петрі з середовищем ЖСА (чашки не відкривати!). Звернути увагу на 

розмір, колір, поверхню, край. Результати дослідження занести у 

таблицю. 

2. З обраних колоній стерильно взяти матеріал для бактеріоскопії. 

Приготувати препаративні мазки. Зафарбувати їх за Грамом у 

модифікації Бьорка.  
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Для фарбування бактерій за Грамом за методом Бьорка необхідно: 

а) нанести на кожний із трьох мазків по 2-3 краплини розчину А (1% 

водний розчин кристалічного фіолетового), по 1 краплині розчину В 

(1% розчин натрію двовуглекислого) і витримати протягом 2 хв.; 

б) відмити препарат йодною протравою Бурке (тримаючи предметне 

скло під нахилом для рівномірного стікання барвника), після чого 

нанести свіжу протраву і витримати протягом 2 хв.; 

в) промити препарат слабким струменем води, тримаючи предметне 

скло під нахилом; 

г) підсушити предметне скло навколо препарату фільтрувальним 

папером, але мазок залишити вологим; 

д) препарат знебарвити розчинником (суміш етилового ефіру та 

ацетону), наносячи його краплинами на нахилений препарат доти, доки 

у розчиннику, який стікає, не зникне фарба; 

е) підсушити препарат на повітрі; 

є) зафарбувати додатково мазки 2% водним розчином сафраніну 

протягом 30-40 секунд; 

ж) промити препарат водою, висушити на повітрі та 

промікроскопіювати з  імерсією. 

 

Таблиця  

Морфологічні ознаки виділених колоній і клітин мікроорганізмів 

№ Біолоічний 

матеріал 

Морфологічні особливості колоній  

 форма 

клітин розмір форма колір край поверхня консис

тенція 

         

 

3.  Розлити по 3-4 мл середовища МПА у пробірки. Поставити пробірки 

під кутом для того, щоб тримати скошену поверхню. За результатами 
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бактеріоскопічного аналізу обрати 3 колонії мікроорганізмів і здійснити 

їх посів методом штриха, що виснажується, на скошену поверхню. 

Помістити пробірки у термостат при 370С на 24-48 годин. 

 

Матеріали і обладнання: Барвники для фарбування за Грамом у модифікації 

Бйорка, предметні скельця, пробірки, бактеріологічні петлі, середовище МПА, 

мікроскопи, імерсійна олія. 

Контрольні запитання: 

1. Які особливості будови клітинної стінки стафілококів? 

2. Які речовини забезпечують адгезію авірулентних штамів стафілококів? 

3. В яких умовах відбувається пігментоутворення стафілококів? 

4. Які особливості взаємного розташування клітин стафілококів у мазках? 

5. Які характерні ознаки колоній стафілококів? 
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Лабораторне заняття 3. Ідентифікація бактерій роду Staphylococcus за 

біохімічними ознаками. 

 

Мета: Ознайомитись з алгоритмом біохімічної ідентифікації стафілококів. 

Поставити основні біохімічні тести для ідентифікації стафілококів. 

 

При дослідженні біологічного матеріалу при підозрі на стафілококову 

інфекцію, постає необхідність ідентифікації присутніх у ньому мікроорганізмів. 

Важливо відрізнити стафілококи від інших коків (стрептококів, мікрококів, 

ентерококів). 

Посів біологічного матеріалу здійснюють на певні поживні середовища в 

залежності від типу дослідного матеріалу і очікуваної кількості в ньому 

мікроорганізмів. Оскільки кількість мікроорганізмів в крові може бути невелика, 

спочатку необхідно здійснити процедуру накопичення мікроорганізмів. Тому, 

ліквор чи кров спочатку сіють на цукровий бульйон, а через 24-48 годин 

культури, що виросли, пересівають на ЖСА або МСА. Коли культуру 

накопичено, її пересівають на елективне для стафілококів середовище. Коли 

біологічним матеріалом є гній, харкотиння, слиз – де мікроорганізми можуть 

бути у великій кількості, здійснюють посів відразу на ЖСА або МСА. Далі 

отримують чисту культуру мікроорганізмів, з якою і проводять реакції 

біохімічної ідентифікації. 

Ідентифікація стафілококів за біохімічними ознаками полягає у 

дослідженні активності певних ферментів, що дозволяє впевнитись у належності 

мікроорганізмів до роду Staphylococcus та далі ідентифікувати стафілококи до 

виду. 

 Виявлення каталазної активності дозволяє диференціювати стафілококи від 

стрептококів та ентерококів. Стафілококи є каталаза-позитивними, а от 

стрептококи та ентерококи є каталаза-негативними, (проте, треба пам’ятати, що 

мікрококи є також каталаза-позитивними (табл.1)). Каталаза (від грецьк. katalysis – 
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руйнування) – фермент, що сприяє розщепленню перекису водню на воду та 

молекулярний кисень.  

 2Н2О2 → 2Н2О + О2. 

Сутність тесту полягає у тому, що з перших секунд контакту перекису 

водню з каталазою мікроорганізмів починається його розщеплення, яке 

супроводжується вивільненням пухирців кисню. 

Стафілококи (так само і стрептококи) є оксидазонегативними, проте 

мікрококи є оксидазопозитивними. Саме тест на активність оксидази дозволяє 

віддифернціювати стафілококи від мікрококів. 

 

Таблиця 1 

Біохімічні тести належності мікроорганізмів до певних родів 

 Staphylococcus Micrococcus Streptococcus 

Ріст в анаеробних умовах 

Утилізація вуглеводів 

Каталазна активність 

Оксидазна активність 

+ 

ферментація 

+ 

- 

- 

окиснення 

+ 

+ 

+ 

ферментація 

- 

- 

 

Стафілококи є хемоорганотрофами з окислювальним та бродильним 

типами метаболізму. Вони утилізують вуглеводи в аеробних та анаеробних 

умовах. Диференційно-діагностичне значення має тест на здатність стафілококів 

розщеплювати глюкозу і маніт у анаеробних умовах (табл. 2, рис. 3). 

Стафілококи, на відміну від мікрококів, мають властивість розщеплювати 

глюкозу в анаеробних умовах. Здатністю до розщеплення маніту в анаеробних 

умовах  серед різних видів стафілококів більше характеризується S. aureus. 

Внутрішньородова ідентифікація стафілококів має на меті визначити вид 

стафілококів та їх патогенний потенціал з метою грамотного підбору стратегії 

лікування та прогнозу захворювання. 
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      1         2            3                        4             5               6 

 

 

Рис. 3. Ріст бактерій роду Staphylococcus на середовищі Хью Лейфсона з 

глюкозою або манітом в анаеробних умовах (1-контроль, середовище з 

глюкозою; 3 - позитивна реакція, утилізація глюкози з утворенням кислоти; 4 – 

контроль, середовище з манітом; 6 - позитивна реакція, утилізація маніту з 

утворенням кислоти; пробірки 2 та 5 – сумнівні результати). 

 

 Перелік тестів для ідентифікації стафілококів до виду представлений у 

таблиці 2. Серед багатьох видів стафілококів, які  є представниками нормофлори 

людини, найбільш часто з біологічного матеріалу виділяють три: S. epidermidis, 

S. saprophyticus  та S. aureus. Серед цих видів найбільшим патогенним 

потенціалом характеризується S. aureus. 

 

Завдання: 

1. Оцінити чистоту виділених культур. 

2. Визначити каталазну активність мікроорганізмів виділених штамів. 

3. Визначити оксидазну активність мікроорганізмів ізольованих штамів. 

4. Приготувати середовище Хью Лейфсона з глюкозою або манітом і 

здійснити посіви в анаеробних умовах мікроорганізмів виділених культур.  

5. Визначити фосфатазну активність мікроорганізмів виділених штамів. 

6. Визначити ДНК-азну активність мікроорганізмів виділених штамів. 

 

 

 



19 
 

 

 

Таблиця 2 

Біохімічні тести ідентифікації представників роду Staphylococcus до виду 

 

 

Види 

стафілококів 

Утворення 

пігменту 

Активність 

коагулази 

(пробірка) 

Активність 

фосфатази 

Активність 

орнітин-

декарбокси-

лази 

Розщеплення 

манітолу з 

утворенням 

кислоти 

Розщеплення 

тригалози з 

утворенням 

кислоти 

Продукція 

ацетону 

Стійкість 

до ново-

біоцину 

S.aureus 

S.epidermidis 

S.saprophyticus 

S.haemolyticus 

S.hominis 

S.capitis 

S.wameri 

S.simulans 

S.lugdunensis 

S.cohnii 

S.xylosus 

S.intermedius 

+ 

- 

v 

v 

v 

- 

v 

- 

v 

- 

v 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

_ 

+/- 

- 

- 

(+) 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

+ 

- 

+ 

(+) 

+/- 

+/- 

(+) 

(+) 

- 

+ 

+ 

+/- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(+) 

(+) 

(+) 

+ 

+ 

+ 

+/- 

+ 

(+) 

(+) 

- 

- 

- 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

- 

 

+ - позитивні більше, ніж 80% ізоляті-в, 

(+) – позитивні 50-80% ізолятів, 

+/- - позитивні 20-50% ізолятів, 

- - позитивні менше 20% ізолятів, 

v – властивість має варіабельний характер. 



20 
 

 

Хід роботи:  

1. Для визначення чистоти виділених культур, що виросли на скошеній 

поверхні, необхідно зробити препаративні мазки мікроорганізмів і зафарбувати їх 

за Грамом. Оцінити чистоту ізольованої культури за допомогою мікроскопіювання. 

2. Для підтвердження належності культури до роду Staphylococcus 

проводять реакцію на виявлення каталази на предметному склі. Каталазну 

активність визначають в умовах кімнатної температури. На  чисте добре знежирене 

предметне скло наносять краплину 3% розчину перекису водню і суспендують у 

ній досліджувану культуру, внесену бактеріологічною петлею. При наявності 

каталази в краплині суспензії на предметному склі в перші 2-3 секунди з’являються 

пухирці кисню. Незалежно від інтенсивності газоутворення (сильне чи помірне) 

реакція враховується як позитивна. Поява поодиноких пухирців чи утворення газу 

через 13-15 секунд розцінюється як реакція сумнівна, що потребує повторної 

постановки. Відсутність газоутворення чи поява поодиноких пухирців газу через 

тривалий час після постановки реакції визначається як негативна реакція. З метою 

підтвердження результату бажано проводити повторні постановки тесту. 

3. Визначення оксидазної активності. Оксидазний тест використовують 

для визначення тих бактерій, які утворюють цитохром с оксидазу, фермент 

бактеріального електорн-транспортного ланцюга. У випадку наявності цього 

ферменту цитохром с оксидаза окиснює реагент тетраметил-р-фенілендіамін 

дигідрохлорид до індофенолу (кінцевий продукт має пурпурний колір). Якщо 

фермент відсутній реагент залишається безбарвним. Для постановки реакції 

фільтрувальний папір насичують тетраметил-р-фенілендіамін дигідрохлорид. На 

змочений у стерильній дистильованій воді фільтрувальний папір дерев`яною чи 

платиновою петлею наносять мікроорганізми. Протягом 10-30 секунд 

спостерігають за зміною кольору паперу, на який нанесені бактерії. Поява 

блакитного і пурпурного кольору протягом вказаного часу свідчить про позитивну 

реакцію. Тест треба проводити з обережністю, дотримуючись певних правил. Так 

для проведення реакції неможна використовувати бактеріологічні петлі, що містять 
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нікель, залізо чи хром, оскільки можна отримати хибнопозитивні результати. Крім 

того, важливим є час спостереження, який не варто перебільшувати. 

4. При позитивній реакції на каталазу, культуру відсівають на середовища 

Хью Лейфсона з глюкозою та манітом для визначення ферментації цукрів в 

анаеробних умовах. Для цього готове автоклавоване середовище розливають по 

пробірках по ~ 5 мл. Пробірки на спеціальному штативі витримують на водяній 

бані протягом 20 хв. (щоб позбутися зайвого кисню у середовищі, що розлили). 

Далі пробірки різко охолоджують, заливають стерильною вазеліновою олією. Посів 

культур здійснюють уколом. Інкубують посіви при 370С протягом 72 годин. При 

ферментації вуглеводів колір пробірки змінюється з зеленого чи бурого на жовтий. 

Зміна кольору у більше, ніж 2/3 стовпчика є позитивною реакцією. На основі 

здатності розщеплювати глюкозу в анаеробних умовах стафілококи 

диференціюють від мікрококів. На основі здатності розщеплювати маніт в 

анаеробних умовах диференціюють S.аureus від інших видів стафілококів. 

5. Визначення фосфатазної активності. До розплавленого МПА додають 

10% розчин фенолфталеїну з розрахунку 0,008 мл розчину на 1 мл середовища. 

Чашки засівають бляшками та інкубують 24 години при 370С. Після інкубації 

навколо посівів утворюються світло-рожеві зони за рахунок утворення вільного 

фенолфталеїну. Реакція підсилюється за участю аміака. Для цього на кришку чашки 

Петрі наносять 5-6 краплин 25%-го розчину гідроокису амонію (NH4OH)  і 

ставляють її під перевернуту до гори дном чашку з досліджуваними культурами. 

Бляшки культур, що утворюють фосфатазу, набувають малинового кольору. 

Фосфатазонегативні культури зберігають характерний для кожного штаму пігмент. 

6. Визначення ДНК-азної активності стафілококів. В розплавлений МПА 

додають ДНК, яка попередньо розчинена у 3-5 мл дистильованої води з додаванням 

4-5 краплин 2М розчину гідроксиду натрію (NaOH). Після цього середовище 

ретельно перемішують та підігрівають на водяній бані, що кипить, 20 хв. Для 

постановки тесту перед розливанням в чашки Петрі додають по 0,5 мл стерильного 

10% розчину хлориду кальцію (CaCl2) (з розрахунку 0,08 мл СаCl2 на 1 мл 

середовища). Досліджувані культури засівають штрихами чи бляшками та 
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інкубують добу при 370С. Через 24 години на поверхню агару з культурою 

наливають 1-2 мл 0,1 Н розчин HCl на 3-5 хв. При наявності ДНК-ази навколо 

колоный культури з’являються світлі зони за рахунок деполімеризації ДНК 

бактеріальною ДНК-азою.  

 

Матеріали і обладнання: Барвники для фарбування за Грамом у модифікації 

Бйорка, предметні скельця, 3% розчин перекису водню, середовище Хью Лейфсона 

з глюкозою або манітом (кожного по 10 мл на студента), водяна баня і штативи для 

утримання пробірок на водяній бані, 10% розчин фенолфталеїну (стерильний), 

25%-го розчину гідроокису амонію (NH4OH) (стерильний). 

 

Контрольні запитання: 

1. За рахунок яких біохімічних тестів можна відрізнити стафілококи від мікрококів? 

2. За рахунок яких біохімічних тестів можна відрізнити стафілококи від 

стрептококів? 

3. Чому кров при підозрі на стафілококову інфекцію сіють на цукровий бульйон? 

4. Які три види стафілококів найбільш часто виділяють з еконіш тіла людини? 

5. Які роди мікроорганізмів-представників нормофлори можна 

віддиференціювати за допомогою тесту на каталазну активність? 
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Лабораторне заняття 4. Антигени стафілококів. Визначення патогенного 

потенціалу виділених штамів стафілококів. 

 

Мета: Ознайомитись з антигенами та основними факторами патогенності 

стафілококів. Визначити патогенний потенціал виділених штамів стафілококів. 

 

 Здатність стафілококів опосередковувати розвиток захворювань залежить від 

властивості бактерій уникати імунної відповіді, продукувати поверхневі речовини, 

що забезпечують адгезію до тканин організму хазяїна, і індукувати патологічні 

зміни у клітинах і тканинах хазяїна за рахунок продукції токсинів чи ферментів. 

Усі ці властивості є типовими для більшості патогенних бактерій. 

 Стафілококи містять різноманітні антигени, які локалізовані як на поверхні, 

так і всередині клітини. Поверхневі білки, полісахаридна речовина капсульного 

шару, пептидоглікан, тейхоєві кислоти – усі ці речовини є бактеріальними 

антигенами. Капсульні антигени S. aureus можуть містити уронові кислоти, 

моносахариди та амінокислоти. У клітинній стінці стафілококів є видоспецифічні 

антигени такі, як тейхоєві кислоти (ТК). Тейхоєві кислоти є складними сполуками, 

що містять багатоатомні сирти, фосфати, цукри, аміноцукри та амінокислоти. Як 

було зазначено раніше, у клітинній стінці S. аureus знаходиться рибіттейхоєва 

кислота, S. epidermidіs – гліцеринтейхоєва, у S. saprophyticus – виявляють обидва 

типи кислот. Антитіла до рибіттейхоєвої кислоти у високому титрі виявлені в 

сироватці крові дорослих і дітей з важкою стафілококовою інфекцією (ендокардит, 

септицемія, остеомієліт). Визначення рівня антитіл до рибіттейхоєвої кислоти є 

надійним і специфічним методом серологічної діагностики інфекції, індукованої 

S.aureus.  

Багато поверхневих антигенів білкового походження виявлено у S. аureus. Ці 

білки є важливими факторами патогенності, оскільки можуть виконувати функції, 

що забезпечують розвиток патологічного процесу. Наприклад, група поверхневих 

білків  S. aureus, що в основному забезпечують адгезію мікроорганізму до тканин 

організму-хазяїна, називається MSCRAMM (Microbial Surface Components 
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Recognizing Adhesive Matrix Molecules). До цих білків відносять білки А та В, що 

зв’язують фібронектин, а також білок А стафілококів, який взаємодіє з Fc-

фрагментами імуноглобулінів IgG1, IgG2 та IgG4. Стафілококи, що містять білок 

А, здатні аглютинуватись нормальною сироваткою людини і давати неспецифічне 

світіння при обробці гетерологічними флюоресциюючими сироватками. На 

сьогоднішній день на цьому феномені оснований метод діагностики ранньої 

інфекції.  

Серед MSCRAMM також виявлені білки G та H, які асоційовані з інвазією 

мікроорганізмів у тканини. Виявлення цих поверхневих білків сьогодні є сучасним 

підходом ідентифікації S.aureus. 

  Антигенними властивостями володіють також різноманітні ферменти і 

токсини, які продукують стафілококи. 

 Надзвичайно потужними факторами патогенності стафілококів є їх ферменти 

і токсини. Серед ферментів найбільш вивченими є: плазмокоагулаза, фібринолізин, 

лецитиназа, гіалуронідаза, желатиназа,  протеази, ліпази, ендонуклеази, естерази, 

фосфатаза, лізоцим. 

 Наявність коагулази, активність якої призводить до згортання плазми кров, є 

важливою ознакою S. aureus (рис. 4). Проте, показано, що такі види стафілококів 

як S. intermedius та S. hyicus  також здатні до утворення цього ферменту. 

Стафілококи здатні до продукції двох типів коагулази: вільної і зв’язаної з 

поверхнею клітини (clumping factor, фактор згортання). Існують різні методи 

визначення активності різних типів коагулази. 

Фермент коагулаза сприяє перетворенню розчинного білка плазми крові 

фібриногену у нерозчинний фібрин і є надзвичайно важливим фактором 

патогенності, оскільки забезпечує захист мікроорганізму від імунної системи. 

Стафілококи, що мають цей фермент, вкриваються фібриновим «чохлом», який 

захищає мікроорганізми від розпізнавання і фагоцитозу. Цей фермент має важливе 

діагностичне значення (рис 4). За наявністю цього фактору стафілококи поділяють 

на коагулазопозитивні (S. aureus) та коагулазонегативні (інші види) (CoNS – 
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coagulase-negative staphylococci). На основі розбіжностей за антигенним складом 

виділяють 10 сероваріантів коагулазопозитивних стафілококів. 

  

 

Рис. 4. Визначення коагулазної активності стафілококів. 1 – негативна 

реакція, 2 – позитивна реакція.  

 

Великі концентрації секретованої коагулази у сироватці крові призводять до 

зниження рівня згортання плазми крові, порушення гемодинаміки, кисневого 

голодування тканин, що прогресує. 

 Фібринолізин (стафілокіназа), що продукують стафілококи, розчиняє фібрин, 

який обмежує місцеве вогнище запалення, що може призводити до генералізації 

інфекції. 

 Гіалуронідаза стафілококів є фактором інвазії, оскільки розщеплює елемент 

міжклітинного матриксу – гіалуронову кіслоту. 

 Лецитиназа порушує лецитин клітинних мембран лейкоцитів (призводить до 

лейкопенії) і інших клітин організму хазяїна.  

 Ліпази розщеплюють ліпіди, що дозволяє стафілококам інфікувати 

жировмісні «еконіші» макроорганізму, наприклад, сальні залози. 

Внутрішньовидову ідентифікацію стафілококів також проводять за 

допомогою вірусів бактерій – фагів і визначають фаговари стафілококів. 

Встановлено, що специфічні бактеріофаги реагують з 60% коагулазопозитивних 

стафілококів. Оскільки цей процес є специфічним, його використовують для 

ідентифікації певних ізолятів стафілококів. Для зручності бактеріофагам надані 

певні номери, а штами стафілококів, які лізуються відповідними фагами, мають 

номер цього фагу і позначаються як відповідний фаговар. Це стосується тільки 

1 

2 
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ізолятів S. aureus. Фаготипування використовується при епідеміологічних 

дослідженнях для виявлення джерела інфекції, оскільки фаги є високо 

специфічними. 

 Патогенні стафілококи мають властивість продукувати токсини, що 

відрізняються між собою за антигенністю та механізмами дії: цитотоксини, 

ексфоліативні токсини, ентеротоксини, токсин синдрому токсичного шоку. 

 До цитотоксинів стафілококів відносять п’ять типів токсинів, що 

пошкоджують мембрани клітин (alpha, beta, delta, gamma, Panton-Valentine [P-V] 

leukocidin). Раніше групу цих токсинів стафілококів називали «гемолізини». Проте 

на сьогодні доведено, що це не є коректним, оскільки перші чотири токсинів 

руйнують мембрани клітин різних типів, а останній Р-V-лейкоцидин не лізує 

еритроцити взагалі. Цитотоксини можуть лізувати нейтрофіли, що призводить до 

вивільнення лізосомних ферментів і подальшого пошкодження тканин 

мікрооточення. 

 Аlpha токсин продукують більшість штамів S. aureus. Токсин має масу 33 kDa 

та може бути закодований як хромосомною, так і плазмідною ДНК бактерій. Він 

взаємодіє з мембраною чутливих клітин з утворенням в ній пори-гептамера (7 

субодиниць) діаметром 1-2 нм, що призводить до виділення клітиною йонів К+ і 

надходженню у клітину йонів Na+, Ca2+, осмотичного шоку і лізису. Токсин руйнує 

клітини гладеньких м’язів судин, а також лейкоцити, еритроцити, гепатоцити, 

тромбоцити. При посіві на кров’яний агар (КА) лише S. aureus і деякі штами CoNS 

дають зони гемолізу (рис. 5). 

 Вeta токсин (sphinomyelinase C) також продукують більшість штамів S. 

aureus. Токсин є термолабільним і має молекулярну масу 35 kDa. Токсин каталізує 

гідроліз фосфоліпідів у плазматичній мембрані клітин різних типів (еритроцитів, 

лейкоцитів, фібробластів). Свою дію на еритроцити токсин реалізує за умов 

зниженої температури, тому цей токсин вважають менш ефективним гемолізином, 

ніж інші токсини з подібним механізмом дії. Цей токсин пригнічує хемотаксис 

поліморфноядерних лейкоцитів. 
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 Рис. 5. Ріст S. aureus на кров’яному агарі з утворенням зон гемолізу 

 

  Delta токсин продукують майже усі штами S. aureus та представники 

інших видів стафілококів (S. epidermidis, S. haemolyticus). Цей токсин має 

молекулярну масу 3 kDa і уражує різні типи клітин, включаючи еритроцити, а 

також руйнує внутрішньоклітинні мембрани. Вважають, що цей токсин діє як 

детергент. 

 Gamma токсин (що продукують майже усі штами S. aureus), та лейкоцидин 

Panton-Valentine є бікомпонентними токсинами, що побудовані з двох ланцюгів: S 

(slow-eluting proteins) та F (fast-eluting proteins). На сьогодні ідентифіковано три 

ланцюги S (HlgA [hemolysin gamma A], HlgC, LukS-PV) та два ланцюги F (HlgB, 

LukF-PV), які можуть комбінуватись між собою, створюючи ефективні токсини. 

Бактерії, що кодують у своєму геномі усі ланцюги, здатні продукувати шість різних 

варіантів цих токсинів. Усі шість токсинів мають здатність руйнувати нейтрофіли 

і макрофаги. Найбільшою гемолітичною активністю характеризуються токсини 

HlgA/HlgB, HlgC/HlgB та HlgA/LukF-PV. Лейкоцидин LukS-PV/LikF-PV є 

лейкотоксичним, проте не має гемолітичної активності. Виявлено асоціацію 

штамів золотистих стафілококів, що продукують P-V лейкоцидин, з важкими 

легеневими і шкіряними інфекціями. За механізмом дії ці токсини відносять до 

таких, що формують пори у мембрані клітин-мішеней. 
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 Ексфоліативні токсини продукують ті штами стафілококів, які індукують 

патологічні стани, що супроводжуються порушенням цілісності шкіряних 

покривів. Частота виявлення таких штамів, що продукують ексфоліатини, 

становить ~ 5%. Відомі два типи ексфоліативних токсинів стафілококів: А (ЕТА) 

та В (ЕТВ). ЕТА є термостабільним і кодується генами, що вбудовані у бактеріофаг, 

тоді як ЕТВ є термолабільним і кодується генами плазміди. Ці токсини є 

сериновими протеазами, які розщеплюють десмоглеін-1, білок зі структури 

демосом, які утворюють міжклітинні містки у епідермісі. Синдром «обпареної» 

шкіри немовлят і є клінічним проявом активності цього токсину. Такі шкіряні 

реакції, які забезпечуються дією ексфоліатинів, частіше розвиваються у немовлят і 

зрідка у старших дітей та дорослих. 

 Здатність певних штамів стафілококів викликати харчові отруєння пов’язана 

з утворенням ентеротоксинів. На сьогодні ідентифіковано багато ентеротоксинів 

(від А до Х). Ентеротоксин А найбільш часто спричиняє харчові отруєння. 

Ентеротоксини С та D, як правило, виділяють з молочних продуктів, ентеротоксин 

В викликає розвиток стафілококового псевдомембранозного коліту. 

Ентеротоксини є надзвичайно стійкими до дії фізичних та хімічних чинників. Вони 

не змінюють свою активність при нагріванні до 1000С протягом 30 хв, а також 

стійкі до дії ферментів шлункового соку і дуоденального вмісту. Такі токсини 

продукують від 30 до 50% штамів S. aureus. Ентеротоксини є суперантигенами.  

 Особливим токсином є токсин синдрому токсичного шоку-1 (Toxic Shock 

Syndrome Toxin-1). Цей білок має молекулярну масу 22 kDa. Він стійкий до 

протеолізу та дії високої температури, кодується хромосомним геном. У випадку 

розвитку у людини синдрому токсичного шоку, асоційованого з стафілококовою 

інфекцією 50% штамів мають здатність до секреції TSST-1, а у випадку токсичного 

шоку, асоційованого з менструацією і використанням внутрішньовагінальних 

тампонів, усі 90% штамів стафілококів є TSST-1-позитивними. TSST-1 є потужним 

суперантигеном. Токсин легко дифундує крізь слизові і розповсюджується по 

всьому організму, спричиняючи системний ефект. Загибель пацієнтів відбувається 



29 
 

 

через гіповолемічний шок, що призводить до порушення функціонування різних 

органів і систем. 

 Такі токсини як ексфоліативний токсин А, ентеротоксини та TSST-1 мають 

властивості суперантигенів. Вони взаємодіють з консервативними ділянками 

молекул головного комплексу гістосумісності ІІ (Major Histocompatibility Complex 

II (МНС ІІ)) на антиген презентуючих клітинах (АПК) та консервативними 

ділянками β-ланцюга Т клітинного рецептору (T Cell Receptor (TCR)) на Т-

лімфоцитах, що призводить до контакту і активації клітин незалежно від 

антигенної специфічності Т-лімфоцитів. Внаслідок цього відбувається активація 

моноцитів-макрофагів та Т-лімфоцитів з масовим вивільненням цитокінів 

макрофагами (IL-1β, TNF-α) та Т-клітинами (IL-2, IFN-γ, TNF-β). Вивільнення 

TNF-α та TNF-β асоційоване з гіпотензією та розвитком шокового стану, а 

вивільнення IL-1β супроводжується підвищенням температури. 

 Важливим фактором патогенності стафілококів (особливо при формуванні 

хронічних форм інфекції) є здатність продукувати біоплівку, яка полегшує адгезію 

та формування колоній мікроорганізмів на слизових оболонках та рановій 

поверхні. Біоплівка являє собою екзополісахаридний матрикс, що його продукують 

стафілококи, всередині якого збудник дуже стійкий до дії факторів оточуючого 

середовища, таких як чинники імунного захисту чи антибіотики. Захворювання, які 

індуковані мікроорганізмами, що утворюють біоплівку, важко піддаються 

лікуванню і часто потребують оперативного втручання. 

 

Завдання: 

1. Визначити наявність плазмокоагулази у виділених штамів стафілококів; 

2. Дослідити здатність до гемолізу у виділених штамів стафілококів; 

3. Вивчити лецитовієлазну активність виділених штамів стафілококів; 

4. Визначити желатиназну активність виділених штамів стафілококів. 
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Хід роботи:  

1. Реакція плазмокоагуляції. Тест на плазмокоагуляцію застосовується для 

внутрішньовидового диференціювання стафілококів. Здатність до коагуляції 

плазми є однією з найбільш важливих ознак патогенності. Тест оснований на 

згортанні плазми крові теплокровних тварин внаслідок продукції збудником 

тромбіноподібної речовини. Відомі дві форми плазмокоагулази: 

– з’єднана з клітинною стінкою мікроорганізму; 

– вільна коагулаза. 

Вільна коагулаза діє на протромбін, що сприяє утворенню тромбіноподібного 

продукту, який після взаємодії з фібриногеном, утворює нерозчинний фібрин. Тест 

визначення вільної коагулази проводять у мікропробірках. 

Для постановки тесту необхідно мати суху плазму крові кроля з цитратом 

натрію. Перед постановкою реакції суху плазму кроля необхідно розчинити у 

стерильному фізіологічному розчині з розрахунку 1 мл на ампулу і зробити далі 

розведення 1:5 (1 мл плазми + 4 мл фізіологічного розчину). 

Постановка реакції. Постановку реакції здійснюють у вузьких скляних 

пробірках. У стерильну пробірку з 0,5 мл розведеної плазми кроля вносять 

бактеріологічною петлею досліджувані штами стафілококів. Контролем є пробірка 

з плазмою без культури мікроорганізмів. Пробірки інкубують при +370С, оцінюють 

прояви реакції кожну годину протягом 6 годин. Реакцію вважають позитивною, 

коли утворюється згусток (чи желеподібна маса), яка не порушується при легкому 

струшуванні. Час прояву реакції залежить від рівня ферментативної активності 

мікробів. Якщо після утворення явного згустку з часом спостерігають його 

розчинення, можна зробити висновок про наявність іншого фактору патогенності – 

стафілокінази, яка розщеплює фібринові згустки. 

2. Визначення гемолітичної активності виділених штамів. Для визначення 

гемолітичної активності мікроорганізми сіють на кров’яний агар на основі МПА. 

Для приготування такого середовища використовують кров теплокровних тварин, 

наприклад, кроля, барана. Для приготування КА в розплавлений МПА (який трохи 

охолов) додають дефібриновану кров з розрахунку 5 %-10% крові в МПА. Швидко 
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перемішують середовище і розливають у чашки Петрі. Посів мікроорганізмів 

здійснюють методом штриха, що виснажується. Чашки поміщають у термостат для 

інкубації при 370С. Оцінюють результати реакції через 24-48 годин. 

3. Лецитовієлазну активність стафілококів виявляють при посіві виділеної 

культури у чашки Петрі на середовище ЖСА методом бляшок. Позитивну реакцію 

оцінюють через 24-48 годин інкубації при 370С, як утворення зон, що заломлюють 

світло у вигляді райдужної ореоли навколо ділянок посіву мікроорганізмів. 

4. Визначення патогенного потенціалу стафілококів шляхом посіву на агар 

Чепмена-Стоуна. Г.Чепмен розробив особливий агар для стафілококів № 110, 

який він ще далі модифікував шляхом зменшення у ньому концентрації хлориду 

натрію та додавання сульфату амонію. Наявність в середовищі сульфату амонію 

дозволяє спостерігати реакцію гідролізу желатини як утворення прозорої зони 

навколо колоній. Цей агар також характеризується дещо підвищеним вмістом 

NaCl, що пригнічує ріст більшості представників нормофлори. Існують різні 

варіанти цього середовища. Один з варіантів середовищ містить гідролізат 

казеіну, дріжджовий екстракт та желатину, які є джерелом азоту, вуглеводу, 

сірки, вітамінів та мікроелементів. Маніт, що міститься у середовищі є 

субстратом для ферментації. В середовищі також міститься індикатор феноловий 

червоний, який змінює колір при зниженні рН на жовтий. Підозрілі на 

золотистий стафілокок колонії через 24-48 годин при 350С виглядають 

кремовими чи золотисто-жовтими з прозорою зоною навколо. Колонії 

коагулазонегативних стафілококів мають біле чи рожеве забарвлення (рис. 6). 

 

Матеріали і обладнання: стерильні мікропробірки для постановки реакції 

плазмокоагуляції, суха стерильна плазма крові кроля, стерильний посуд для 

розведення плазми крові кроля; середовище агар Чепмена-Стоуна, стерильна 

кров барана 10 мл, стерильне МПА 200 мл, стерильні піпетки, стерильний 

сольовий агар, стерильні чашки Петрі, середовище МПА для розливу на скошену 

поверхню. 
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Рис. 6. Ріст на середовищі Чепмена-Стоуна S. aureus (1) та стафілококу, що 

належить до групи CoNS (2) 

 

Контрольні запитання: 

1. Якими за хімічною будовою є поверхневі антигени стафілококів? 

2. Які стафілококи відносять до коагулазонегативних? 

3. Які токсини стафілококів відносять до категорії суперантигенів і чому? 

4. Який механізм дії ексфоліативних токсинів стафілококів? 

5. Що таке фаговари стафілококів? 
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Лабораторне заняття 5. Стійкість стафілококів до факторів зовнішнього 

середовища. Визначення чутливості до антибіотиків виділених штамів 

стафілококів. 

 

Мета: Ознайомитись з інформацією щодо формування антибіотикорезистентності 

у стафілококів і дослідити стійкість виділених штамів стафілококів до 

антибіотиків. 

 

 Стафілококи є одними з найбільш стійких умовно-патогенних 

мікроорганізмів щодо умов оточуючого середовища. Вони добре витримують 

заморожування, зберігаючи при цьому життєздатність протягом кількох років. Ці 

бактерії витримують висушування і можуть бути джерелом пилової (повітряної) 

інфекції. Пряме сонячне світло вбиває стафілококи протягом кількох годин дії. 

Мікроорганізми гинуть при нагріванні до 700С протягом години, а окремі штами 

витримують нагрівання до 800С протягом 30 хв. Більшість штамів гине при дії 

температури 1000С протягом 5 хв. 

 Стафілококи відносно стійкі до дії фенолу і етилового спирту (у 3% розчині 

фенолу гинуть через 30 хв, а у 50% спирті – через 10 хв). Проте, 1% розчин 

хлораміну вбиває мікроорганізми через 2-5 хв. 

 Стафілококи, як було зазначено раніше, стійкі до дії підвищеної концентрації 

хлориду натрію у середовищі. Оскільки стафілококи є факультативними 

анаеробами, вони можуть рости в умовах вмісту 20-30 % вуглекислого газу в 

газовій фазі мікрооточення. Саме в таких умовах певні штами S. aureus утворюють 

потужний токсин-суперантиген TSST-1. 

 Оскільки стафілококи є представниками нормобіоти, імунітет до них не є 

напруженим і імунна відповідь не є ефективною для повного видалення цього 

мікроорганізму. Отже, у випадку розвитку патологічних процесів стафілококової 

етіології основним підходом знищення цих мікроорганізмів є антибіотикотерапія. 
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 Важливою властивістю стафілококів є їх виражена набута стійкість до 

антибіотиків. Відомо, що на сьогодні лише ~ 10% свіжовиділених штамів 

стафілококів є чутливими до дії антибіотиків.  

 Першим науково винайденим у 1928 р. А. Флемінгом антибіотичним 

препаратом природного походження був пеніцилін – продукт цвільових грибів 

роду Penicillum. Через проблеми із стабілізацією виділеного препарату, пеніцилін 

був вперше використаний у клініці лише через 10 років після його відкриття. В 

своїй структурі пеніцилін містить β-лактамне кільце (на рис.7 зображене 

червоним).  

   

                      3 

 

Рис.7. Хімічна будова антибіотиків. 1 - пеніцилін, 2 – цефалоспорин, 3 - метицилін 

 

 Для розуміння механізмів чутливості до антибіотиків пеніцилінового ряду 

розглянемо принцип їх дії. Пеніциліни чинять бактерицидну дію, блокуючи синтез 

пептидоглікану — основного компонента клітинної стінки бактерій. Пептидоглікан 

(або муреїн) є гетерополімером N-ацетилглюкозаміну та N-ацетилмурамової 

кислоти, які зшиті короткими пептидними ланцюжками. Велика кількість зшивок 

між полімерами зумовлює міцність клітинної стінки. Пептидоглікан забезпечує 
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збереження цілості та форми бактеріальної клітини, захищає її від осмотичного 

лізису. 

 Приєднання пептидних ланцюжків до N-ацетилмурамової кислоти здійснює 

спеціалізований фермент транспептидаза. Пеніцилін просторово подібний до 

субстрату цього ферменту — D-аланіл-D-аланіну, тому утворює ковалентний 

ацильний зв’язок із активним центром транспептидази і таким чином незворотно 

інгібує її. Порушення формування пептидоглікану спричиняє поступове 

руйнування клітинної стінки та загибель бактерії внаслідок осмотичного лізису. 

Вказана транспептидаза отримала назву пеніцилін-зв’язувальний білок (penicillin-

binding protein (PBP)).  

 Буквально через 2 роки після початку клінічного застосування пеніциліну 

було виявлено існування стійких до антибіотика штамів S. aureus, які протягом 

кількох наступних років швидко поширились у популяції людей. Резистентність до 

пеніциліну була зумовлена набуттям мікроорганізмами ферменту β-лактамази 

(кодується геном bla Z), що здатна гідролізувати і інактивувати пеніцилін. 

 Для подолання стійкості мікроорганізмів до пеніциліну було створено ряд 

препаратів, стійких до дії β-лактамази, наприклад, метицилін. Проте, вже у 1960-х 

роках було виявлено стійкі до дії метициліну штами S. aureus (Methicillin Resistant 

S. aureus (MRSA)). Було виявлено, що ці мікроорганізми стійкі до цілого ряду 

препаратів, що містять β-лактамне кільце: пеніцилінів, карбапенемів, 

цефалоспоринів, монобактамів. Далі було досліджено, що у MRSA експресується 

особлива форма ферменту РВР – РВР2А. Ця форма ферменту має низьку афінність 

взаємодії з антибіотиками і тому її активність майже не блокується антибіотиками. 

РВР2А кодується геном mec A, що розташований в межах мобільного генетичного 

елементa хромосоми бактерій - SCC mec (staphylococcal cassette chromosome mec). 

Кодування факторів резистентності мобільними генетичними елементами 

забезпечує швидке горизонтальне поширення нової ознаки в популяції бактерій. 

Отже, стійкість S. аureus до антибіотиків забезпечується різними біохімічними 

механізмами і має мультифакторний характер. Основною причиною розвитку 

антибіотико-резистентності у мікроорганізмів вважають широке застосування 
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антибіотичних препаратів не тільки в медичній, а також у сільськогосподарській 

практиці. Бактерії в таких умовах проявляють вражаючі адаптивні властивості, які 

і призводять до розвитку резистентності до різноманітних антибактеріальних 

препаратів, що винайдені людиною. При лікуванні пацієнтів з MRSA одним з 

препаратів вибору є ванкоміцин. Проте, вже виділені стійкі до дії цього антибіотика 

стафілококи. Показано, що існує два механізми забезпечення стійкості до 

ванкоміцину. Перший механізм полягає у тому, що виникають такі штами S. aureus, 

які мають надто товсту клітинну стінку, яка не дозволяє антибіотику потрапити до 

плазматичної мембрани бактерії. Другий механізм забезпечується опероном van A, 

набутим стафілококами від стійких до дії ванкоміцину ентерококів. 

 Для визначення антибіотикочутливості мікроорганізмів існує багато методів  

та їх модифікацій. Одними з основних є метод використання стандартних 

паперових дисків (диско-дифузійний метод) та метод серійних розведень. 

Оригінальний диско-дифузійний метод був вперше запропонований у 1940-х роках 

і з незначними модифікаціями використовується по теперішній час. Цей метод 

рекомендований ВООЗ як референс-тест, який слід використовувати при рутинній 

роботі в клінічній лабораторії. При виконанні цього тесту стандартизовану 

суспензію досліджуваних мікроорганізмів сіють «газоном» на поверхню щільного 

поживного середовища Мюлера-Хінтона у чашці Петрі. Далі на поверхню чашки 

викладають паперові диски (d - 6 мм), просочені антибіотиками в певній 

концентрації. Далі чашки Петрі поміщають у стандартні умови культивування 

мікроорганізмів на 18-24 години. Антибіотик дифундує у щільне поживне 

середовище з утворенням радіального градієнту концентрації. Після культивування 

бактерій дослідник має оцінити зону затримки росту культури мікроорганізмів, 

вимірюючи лінійкою відстань у мм від краю диску до зони появи росту колоній 

(рис.8). Наявність росту навколо диску свідчить про резистентність даного штаму 

бактерій до антибіотику. Середні значення діаметрів зон затримки росту будуть 

такими. Зона затримки росту діаметром 15 мм є показником незначної чутливості 

даного штаму до обраного антибіотика. При діаметрі зони 15-25 мм мікроорганізми 

демонструють помірну чутливість до препарату. Зона більше 25 мм вказує на 
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високу чутливість до антибіотика. Проте для кожного типу мікроорганізмів і різних 

антибіотиків в певних концентраціях існують таблиці, в яких представлені 

отримані дослідним шляхом дані чутливості (табл.3). Для отримання грамотних 

результатів тесту треба неухильно виконувати вимоги постановки даної реакції: 

середовище Мюлера-Хінтона (Muller-Hinton Agar (MHA)) товщиною 4 мм, рН 

середовища - 7,2 - 7,4, чиста культура, стандартизована за турбідиметричним 

стандартом МкФарланда суспензія мікроорганізмів (0,5 одиниць, що приблизно 

дорівнює 150 млн клітин/мл). 

 

 
 

Рис. 8. Визначення чутливості виділеного штаму стафілококу до антибіотиків за 

допомогою стандартних паперових дисків 

 

 Іншим широко використовуваним методом визначення 

антибіотикочутливості є метод серійних розведень, при якому в середовище для 

росту мікроорганізмів додають антибіотик в певних концентраціях. Далі сіють 

мікроорганізми. Мінімальна концентрація антибіотика, яка пригнічує ріст 

мікроорганізмів є мінімальною інгібуючою концентрацією (МІК). Цей метод 

дозволяє точно визначити саме ту концентрацію антибіотика, яка є дієвою, щодо 

певного штаму мікроорганізмів. Проте, треба пам’ятати, що при використанні 
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антибіотика в клініці, його концентрація в крові пацієнта має бути у 2-3 рази вищою 

за МІК, визначену у попередньому дослідженні. 

 

 Завдання: 

1. Визначити чистоту виділеної культури. 

2. Зробити змиви чистої культури стафілококів з пробірок зі скошеною 

поверхнею. 

3. Приготувати суспензію виділених штамів стафілококів за стандартом 

каламутності. 

4. Здійснити постановку реакції визначення антибіотикочутливості методом 

паперових дисків. 

 

Таблиця 3 

Інтерпретація діаметру зон затримки росту для стафілококів на середовищі 

Мюллера-Хінтона 

Антибіотики Концентрація 

антибіотику у у 

диску, (мкг) 

Діаметр зон затримки росту, мм 

Чутливі Помірно-стійкі Стійкі 

Бензилпеніцилін 

для стафілококів 

Метицилін 

для S.aureus 

Оксацилін 

для S.aureus 

для CoNS 

Ампіцилін 

для  стафілококів 

Ванкоміцин 

для стафілококів 

Гентаміцин* 

Канаміцин* 

Стрептоміцин* 

Еритроміцин* 

Тетрациклін* 

Рифампіцин* 

Хлорамфенікол* 

 

10 ОД 

 

5 

 

1 

1 

 

10 

 

30 

10 

30 

10 

15 

30 

5 

30 

 

≥ 29  

 

≥ 14 

 

≥ 13 

≥ 18 

 

≥ 29 

 

≥ 15 

≥ 15 

≥ 18 

≥ 15 

≥ 23 

≥ 19 

≥ 20 

≥ 18 

 

- 

 

10 – 13 

 

11 – 12 

- 

 

- 

 

- 

13-14 

14-17 

12 – 14 

14 – 22 

15 – 18 

17 – 19 

13 - 17 

 

≤ 28 

 

≤ 9 

 

≤ 10 

≤ 17 

 

≤ 28 

 

≤ 14 

≤ 12 

≤ 13 

≤ 11 

≤ 13 

≤ 14 

≤ 16 

≤ 12 

* - дані вірні для різних типів бактерій. 
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 Хід роботи: 

1. Визначити чистоту виділеної культури шляхом приготування мазків 

мікроорганізмів для світлової мікроскопії і з наступним їх фарбуванням за 

Грамом. 

2. Для отримання змивів культур мікроорганізмів у пробірку зі скошеною 

поверхнею налити 2-3 мл фізіологічного розчину і обережно рухати 

пробірку між долонями. Суспензію мікроорганізмів перелити у окрему 

пробірку і порівняти з стандартом каламутності і довести необхідну 

концентрацію за допомогою фізіологічного розчину. 

3. У чашки Петрі з попередньо підсушеним агаром Мюллера-Хінтона або 

середовищем МПА внести 0,1 мл суспензії мікроорганізмів, розтерти 

шпателем по поверхні (посіяти газоном). Стерильним пінцетом зверху 

розкласти паперові диски, просочені антибіотиками. Диски 

розкладаються за трафаретом, а якщо його немає, то необхідно слідкувати, 

щоб диски були розташовані на однаковій відстані один від одного, від 

центру чашки та її країв. Бажано, щоб серед застосованих антибіотиків 

були такі як амоксиклав, кліндаміцин, цефокситин, ципрофлоксацин, 

еритроміцин, гентаміцин, лінезолід, левофлоксацин, пеніцилін-G, 

ванкоміцин, теікопланін. 

4. Засіяні чашки витримують добу у термостаті при оптимальній для росту 

мікроорганізмів температурі (370С). 

5. Через 24 години інкубації вимірюють діаметр зон затримки росту у мм за 

допомогою лінійки. 

 

Матеріали і обладнання: Барвники для фарбування за Грамом у модифікації 

Бйорка, предметні скельця, стерильні пробірки для отримання змивів культур, 

стандарти каламутності за МкФарландом, стерильний фізіологічний розчин (150 

мл), стерильні піпетки (2-5 мл), стерильні шпателi, диски з антибіотиками (бажано, 

щоб були представлені антибіотики пеніцилінового ряду і новобіоцин). 
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Контрольні запитання: 

1. Які органи чи тканини частіше уражують стафілококи і чому? 

2. Якими механізмами забезпечується стійкість S. aureus до пеніциліну? 

3. З чим пов’язане швидке виникнення антибіотикочутливості у стафілококів? 

4. Які методи визначення антибіотикочутливості бактерій ви знаєте? 

5. В чому перевага використання методу серійних розведень? 
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Лабораторне заняття 6. Захворювання стафілококової етіології. Лабораторна 

діагностика і лікування стафілококової інфекції. 

Мета: Ознайомитись з особливостями інфекційних хвороб стафілококової 

етіології (теоретично).  

 

Стафілококи є умовно-патогенними представниками нормобіоти людини і 

теплокровних тварин. Ці бактерії виділяють зі шкіри та слизових дихального, 

шлунково-кишкового та урогенітального трактів. Усі люди є носіями 

коагулазонегативних стафілококів, у той час як S. aureus виділяють зі слизової 

верхніх дихальних шляхів приблизно 30 % здорових людей в популяції. Відсоток 

носіїв золотистого стафілокока значно більший (до 80%) серед медичних 

працівників та хворих на екзематозні порушення шкіри та хворих, яким часто 

проводять ін’єкції (хворі на інсулін-залежний діабет, алергіки і ті особи, яким 

проводять гемодіаліз). Оскільки основним місцем локалізації стафілококів є 

шкіра і слизова верхніх дихальних шляхів, ці мікроорганізми легко опиняються 

в оточуючому середовищі і можуть легко передаватися чутливим особам і 

індукувати розвиток так званих госпітальних інфекцій. Ось чому до медичного 

персоналу у розвинутих країнах висувають жорсткі вимоги щодо особистої 

гігієни. Починаючи з 1980 років спостерігаються спалахи швидкого поширення 

MRSA у лікувальних закладах розвинутих країн. 

Інфекції, які ініційовані стафілококами, називають опортуністичними. 

Стафілококи не мають вираженої тропності до певних тканин чи органів 

організму людини, (тобто є пантропними) і тому можуть уражувати будь які 

органи і тканини. Стафілококи спричиняють патологічні порушення за рахунок 

прямої інвазії і руйнування тканин, а також за рахунок продукції токсинів і 

екзоферментів. Так, наприклад, при формуванні абсцесів при ураженнях шкіри, 

ендокардитах, пневмонії, остеомієліті, септичному артриті безпосередня 

проліферація мікроорганізмів є причиною цих патології. Натомість при синдромі 

«обпареної шкіри», отруєнні стафілококовими ентеротоксинами та синдромі 

токсичного шоку основними етіологічними чинниками патологічних станів є 
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бактеріальні токсини. При наявності в організмі людини певних штучних 

пристроїв, таких як катетери, штучні шунти і клапани, стафілококи (особливо 

CoNS) можуть утворювати на них стійкі біоплівки і спричиняти подальший 

розвиток інфекційного процесу. 

Ураження шкіри. Локалізовані піогенні стафілококові інфекції 

включають імпетіго, фолікуліти, фурункули та карбункули. Імпетіго є таким 

ураженням шкіри, що в більшості випадків розвивається у дітей молодшого віку 

і локалізується на обличчі чи кінцівках. Спочатку в ураженій ділянці з`являється 

невеличка червона пляма, яка далі наповнюється гноєм з утворенням так званої 

везикули (пустули). При руйнуванні пустули утворюється кірка. Оскільки 

збудник може поширюватись на суміжні тканини часто спостерігають одночасно 

багато везикул на різних етапах розвитку. Розвиток імпетіго в більшості випадків 

індукують S.aureus, проте, в 20% випадків етіологічним чинником можуть бути 

стрептококи групи А чи змішані інфекції (стафілококи разом зі стрептококами). 

Фолікулітами називають гнійні запальні процеси, що локалізуються у 

волосяних фолікулах. Якщо таке ураження розвивається на повіках, це 

називають «ячмінь». Фурункули утворюються внаслідок прогресії фолікуліту з 

утворенням великих болючих затвердінь запаленої поверхні і більш глибоких 

шарів шкіри. Вивільнення гною може відбутися спонтанно чи потребує 

хірургічного втручання. Карбункули розвиваються внаслідок злиття 

фурункулів чи поширення запального гнійного процесу у ще більш глибокі шари 

шкіри. Розвиток карбункулу може супроводжуватись стафілококовою 

бактеріємією з подальшим ураженням інших тканин організму, що може 

супроводжуватись ознобом чи лихоманкою. При травматичних пошкодженнях 

шкіри чи оперативному втручанні може відбуватись ураження стерильних 

внутрішніх тканин стафілококами нормофлори шкіри. При цьому спостерігають 

набряк, надмірне почервоніння і утворення гною на рановій поверхні. В такому 

випадку необхідним є додатковий розтин рани, очищення її від гною і 

застосування відповідних антибіотиків. 
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Синдром обпареної шкіри (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome 

(SSSS)).  Індукований стафілококами синдром обпареної шкіри ще називають 

хворобю Ріттера за прізвищем вченого Готтфріда Ріттера фон Ріттершейна, який 

у 1878 році описав розвиток бульозного ексфоліативного дерматиту у 297 

немовлят віком до 1 місяця. Сьогодні відомо, що це захворювання спричиняють 

ексфоліативні токсини А і В, що їх продукують лише 5% S. aureus. Ексфоліативні 

токсини стафілококів є протеазами, що розщеплюють білок десміноген-1 (DG-

1), який забезпечує з’єднання  кератиноцитів верхнього шару епідермісу між 

собою. Гени, що кодують токсини, переносять фаги. 

Захворювання розпочинається з появи місцевого почервоніння, як 

правило, навколо рота, носових ходів чи пупка, яке далі може поширюватись 

протягом 2 діб на значні ділянки шкіри. При легкому натиканні на ділянку 

ураженої шкіри спостерігається її відшаровування (позитивний симптом 

Нікольського). Далі утворюються великі пухирі, наповнені прозорою рідиною, 

що не містять ні бактеріальних клітин, ні лейкоцитів. Епітелій набуває 

інтактного вигляду через 7-10 діб, саме тоді, коли проти токсину утворюються 

специфічні антитіла. Рубцювання не відбувається, оскільки порушуються самі 

верхні шари епідермісу. Більшість хворих – це діти до 5 років. Смертність від 

цього захворювання низька – 1-5%, що, як правило, виникає через подальший 

сепсис. Проте, у імуноскомпрометованих дорослих також може розвитись 

подібна патологія (смертність - 50-60%). 

Локалізованою формою SSSS є бульозне імпетіго. Цей патологічний стан 

розвивається при ураженні S. aureus,  які містять лише певний фаг типу 71. У 

таких пацієнтів відсутній позитивний симптом Нікольського і ділянки 

почервоніння досить обмежені. 

 S. aureus часто індукує розвиток бактеріємії через поширення інфекцій 

шкіри, легені, ШКТ, сечовидільної системи. Більше ніж у 50 % випадків 

бактеріємія розвивається внаслідок медичних маніпуляцій (ін’єкцій, 

катетеризацій) чи хірургічного втручання. Випадки тривалої бактеріємії дуже 
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небезпечні через подальшу дисемінацію мікроорганізмів у стерильні тканини, 

наприклад, у тканини серця.  

 Розвиток гострого ендокардиту, спричиненого S. aureus є серйозною 

патологією, рівень смертності від якої сягає 50%. Через розвиток запального 

процесу у тканинах серця порушується нормальне функціонування органу. Крім 

того, може розвиватись септична емболізація на периферії. 

 S. aureus через аспірацію або поширення гематогенним шляхом може бути 

причиною розвитку пневмонії. Аспіраційна пневмонія розвивається, як правило, 

у дітей або літніх пацієнтів хворих на цистичний фіброз, обструктивні легеневі 

патології. Гематогенна пневмонія має місце як наслідок бактеріємії чи 

ендокардиту стафілококової етіології. Клінічні і радіографічні ознаки пневмонії 

стафілококової етіології не є унікальними. При радіогрфічному дослідженні в 

легенях виявляють вогнищеві інфільтрати з ущільненням тканини чи абсцесами. 

Гематогенне поширення S. aureus може призвести до ураження кісток – 

остеомієлітів. Остеомієліт також може виникнути і через травму або поширення 

бактерій з ураженої шкіри. У дітей, як правило, до патологічного процесу 

залучені метафізарні ділянки трубчастих кісток, які є високо васкуляризованими. 

У літніх людей часто спостерігають розвиток вертебрального остеомієліту. В 

обох випадка розвиток патологічного стану супроводжується симптомами 

локалізованого сильного болю в уражених кістках та лихоманкою. Радіографічні 

докази захворювання як у дітей, так і у дорослих з’являються не раніше, ніж 

через 2-3 тижні після появи перших симптомів захворювання. 

 При гематогенному поширенні S. aureus або у випадку 

внутрішньосуглобових ін’єкцій  може розвиватись септичний артрит при якому 

спостерігають почервоніння ураженого суглоба та виявлення гною при аспірації 

суглоба. 

 Синдром токсичного шоку. Вперше синдром токсичного шоку було 

зареєстровано у 1928 р. у Австралії. Розвиток патології спостерігали у 21 дитини 

(12 з яких померли) після введення вакцини, ураженої S. aureus. У 1980-х роках 

було описано багато випадків розвитку синдрому токсичного шоку у дітей і 
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жінок під час менструацій. Тоді було встановлено, що розвиток даної патології у 

жінок пов'язаний з використанням гіперадсорбуючих внутрішньовагінальних 

тампонів, в яких S. aureus певних штамів швидко розмножувалися і продукували 

потужний токсин - TSST-1. Після вилучення з продажу тампонів даного типу 

кількість випадків даної патології у жінок швидко зменшилася. Отже, 

етіологічним чинником даного патологічного стану є екзотоксин стафілококів 

TSST-1. За механізмом дії цей токсин є суперантигеном і викликає 

поліклональну активацію лімфоцитів з вивільненням ряду цитокінів. Клінічні 

прояви даного стану розпочинаються раптово з лихоманки та висипань на шкірі. 

Різні органи і системи, як то ШКТ, нирки, печінка, нирки, ЦНС, м’язи 

страждають від наслідків дії токсину. На сьогодні, завдяки розумінню причин і 

механізмів розвитку синдрому токсичного шоку смертність від даної патології 

зменшилась до 5 %. Проте, незважаючи на ефективну антибіотикотерапію, 

вірогідність розвитку повторного захворювання достатньо висока і становить 

65%. Цікаво, що в популяції обстежених людей до 90% мають антитіла до TSST-

1.  Проте, 50% індивідів, які перехворіли на синдром токсичного шоку, не мають 

протективних антитіл до токсину в достатньому титрі. Саме у таких людей ризик 

повторного розвитку синдрому токсичного шоку і є дуже високим. 

 Ще одним частим проявом інтоксикації токсинами стафілококів є 

отруєння їжею, яка містить ентеротоксини стафілококів. Серед різних продуктів 

харчування найчастіше бувають ураженими солоні м’ясні продукти (наприклад, 

хамон), тісітечка з кремом, салати з соусами, морозиво. Причиною ураження 

продуктів – є самі виробники – носії стафілококів. Після контамінації продукт 

може зберігатись певний час при кімнатній температурі, що дозволяє 

стафілококам розмножуватись і продукувати ентеротоксини. Прогрівання 

продуктів до високих температур знищує стафілококи, але не токсини, які 

можуть бути термостабільними і витримувати навіть кип’ятіння. Після вживання 

людиною ураженої токсинам їжі, патологічний стан розвивається швидко 

(інкубаційний період приблизно 4 години) і раптово. Симптоми інтоксикації 

дуже зрідка тривають більше 24 годин. При отруєнні стафілококовими 
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токсинами характерними є біль в абдомінальній ділянці, нудота, блювота, 

водяниста діарея. Іноді відмічають головний біль. Лихоманка не спостерігається. 

 Деякі штами S. aureus можуть спричинювати розвиток ентероколіту, що 

клінічно проявляється водянистою діареєю, абдомінальними болями та 

лихоманкою. Ті штами, що індукують розвиток такої патології продукують 

одночасно ентеротоксин А та бікомпонентний лейкоцидин LukF/LukD. Такі 

ентероколіти, як правило, розвиваються у тих пацієнтів, які попередньо 

отримували антибіотики широкого спектру дії, що частково знищили нормальну 

мікрофлору кишечнику. Діагноз ентероколіту стафілококової етіології ставиться 

тоді, коли у випорожненнях присутні стафілококи у надмірній кількості і 

виключені інші більш популярні збудники ентероколітів (наприклад, Clostridium 

difficile). 

 Лабораторна діагностика стафілококових інфекцій. Успішне виявлення 

стафілококів у клінічних зразках залежить від типу інфекції (бактеріємія, 

імпетіго, абсцесс) і якості клінічного зразка, що підлягає дослідженню (рис.2). 

Якщо біологічний матеріал беруть тампоном безпосередньо з основи абсцесу і 

роблять з такого матеріалу мазок, який фарбують за Грамом, то є дуже висока 

вірогідність, що у мазку будуть присутні бактерії у великій кількості. 

Аспірований гній чи біологічний матеріал, отриманий за допомогою тампону з 

верхніх шарів самої ушкодженої поверхні не буде містити достатню кількість 

мікроорганізмів, необхідну для бактеріоскопічного дослідження. У випадку 

бактеріємії в крові пацієнтів може міститись менше 1 КУО на 1 мл крові. Отже, 

матеріал таких зразків має підлягати попередньому культивуванню з 

накопиченням досліджуваної культури. У пацієнтів з синдромом обпареної 

шкіри чи токсичним шоком S. aureus може бути присутнім у верхніх дихальних 

шляхах чи вагіні, відповідно. Проте відразу визначити стафілококи у мазку  та 

диференціювати від інших представників нормофлори – не є можливим. Отже 

діагноз встановлюють на основі клінічної картини і виділення стафілококів у 

чистій культурі. При харчовому отруєнні токсинами стафілококів діагноз 

встановлюють лише на основі клінічної картини захворювання. 
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 Найбільш загальновживаними на сьогодні є тести на основі визначення 

ДНК бактерій та тести, основані на культивуванні мікроорганізмів на 

диференційно-діагностичних середовищах.  

 Існують комерційні тести, що дозволяють ампліфікувати ДНК бактерій і 

визначити не тільки S. aureus, а й MRSA. 

При використанні методів культивування здійснюють посіви зразків 

клінічного матеріалу на поживні середовища загального призначення. Далі 

здійснюють пресів мікроорганізмів на елективні і диференційно-діагностичні 

середовища. Наприклад, сольовий агар з манітолом, КА. Для визначення виду 

S.aureus проводять реакцію визначення коагулазної активності. 

У стафілококів швидко розвинулась стійкість до пеніциліну. На сьогодні 

лише 10 % штамів стафілококів залишаються чутливими до цього антибіотика. 

Стійкість забезпечує фермент пеніциліназа (β-лактамаза), що розщеплює β-

лактамне кільце пеніциліну. Після виникнення штамів стафілококів, 

резистентних до дії пеніцидіну, було розроблено нові напівсинтетичні 

пеніцилінові препарати, стійкі до дії β-лактамаз (метицилін, нафцилін, 

оксацилін, диклоксацилін). На жаль з часом з’явились і активно розповсюдились 

штами стафілококів стійкі і до напівсинтетичних аналогів пеніциліну та інших 

β-лактамних антибіотиків (цефалоспоринів, карбапенемів). Як було показано 

вище стійкість до β-лактамних антибіотиків була забезпечена продуктом генa 

mecA. 

У випадку локальних уражень шкіри чи м’яких тканин достатньо здійснити 

розтин абсцесу і його дренаж. Тоді як у випадку інфекції системного характеру 

необхідно застосовувати антибіотикотерапію. При оральному застосуванні 

використовують триметопримсульфаметоксазол, доксициклін (препарат 

тетрациклінового ряду з подовженим часом дії), міноциклін, кліндаміцин, 

лінезолід. Іноді спостерігають стійкість стафілококів до лінезоліду. Такі 

препарати, як ванкоміцин, даптоміцин та тігециклін використовують для 

внутрішньовенної антибіотикотерапії при стафілококовій інфекції. 
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Контрольні запитання: 

1. Яку дію на бактеріальні клітини чинить пеніцилін? 

2. Якими механізмами забезпечується стійкість S. aureus до пеніциліну? 

3. З чим пов’язане швидке виникнення антибіотикочутливості у стафілококів? 

4. Які методи визначення антибіотикочутливості бактерій ви знаєте? 

5. В чому перевага використання методу серійних розведень? 
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 ДОДАТКИ 

 

 Поживні середовища для виділення і вивчення біологічних 

властивостей стафілококів. 

 

 Цукровий бульйон 

 Бульйон призначений для вирощування грампозитивних коків. До МПБ з 

рН 7,4±2 додають глюкозу в кількості 0,5-1,0 %. Перед додаванням глюкозу 

розчиняють у невеликій кількості дистильованої води. Приготовлене середовище 

стерилізують 3 дні поспіль текучою парою по 30 хв. Глюкозу можна додавати з 

використанням 40% -ого стерильного розчину глюкози. 

 

 Кров’яний агар 

 Для вирощування більшості коків і прояву їх патогенного потенціалу 

необхідно створити умови близькі до природніх в організмі, тому поживні 

середовища мають містити рідини природного походження, наприклад, жовч, 

сироватку, кров. 

 Для визначення гемолітичної активності бактерій використовують 

дефібриновану кров барана, коня, кролика, щура, донора. До розплавленого і дещо 

охолодженого до 45-500С 2%-вого агару додають 5-10% стерильної дефібринованої 

крові тварини (кроля, коня, барана чи людини), що не містить консервантів та 

антибактеріальних препаратів. Суміш ретельно перемішують, уникаючи утворення 

піни і розливають у стерильні чашки Петрі. 

 

 Жовтково-сольовий агар   

 Середовище призначене для виділення стафілококоів, виявлення пігменту 

і прояву лецитовієлазної активності мікроорганізмів. Для приготування 

середовища використовують МПА з додаванням 10% хлориду натрію. Агар 

стерилізують в автоклаві протягом 20 хв при температурі 1210С. Перед 

використанням середовище розплавляють, охолоджують до 45-500С і додають 20% 
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(за об’ємом) жовткової суспензії. Для приготування жовткової суспензії жовток 

курячого яйця стерильно виділяють та ресуспендують у 150-200 мл стерильного 

фізіологічного розчину. Середовище швидко перемішують та розливають у чашки 

Петрі. Готове середовище напівпрозоре і має білий колір з легким кремовим 

відтінком. Культуру мікроорганізмів сіють методом штриха чи бляшками і 

поміщають у термостат при температурі 370С. Врахування результатів проводять 

через 36-48 годин. На цьому середовищі стафілококи добре проявляють свої 

пігментоутворюючі властивості. Крім того на цьому середовищі можна 

спостерігати лецитиназну активність стафілококів. При позитивній реакції навколо 

колоній можна бачити райдужні зони заломлення світла зумовлені активністю 

ферменту мікроорганізмів. Додавання до середовища 10% стерильного молока 

підсилює пігментоутворення. 

 

     Молочно-сольовий агар  

 До розплавленого і охолодженого до 60% МПА, що містить 6,5% 

хлористого натрію, додають 10% стерильного знежиреного молока, ретельно 

перемішують та розливають у стерильні чашки Петрі. 

 Підвищений вміст хлориду натрію пригнічує ріст супутньої мікрофлори, 

що полегшує виділення чистої культури. Молоко (10%) сприяє кращому прояву 

пігментів стафілокоів.  

 

 Середовище Хью-Лейфсона 

 Напіврідке середовище призначене для визначення способу утилізації 

вуглеводів мікроорганізмами за анаеробним чи аеробним шляхами (ферментація, 

окиснення чи відсутність утилізації). 

Склад грам на літр: 

пептон – 2,00; 

NaCl – 5,00; 

KH2PO4х 3H2O – 0,30; 

глюкоза – 10,00; 
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бромтимоловый синій – 0,05; 

агар – 2,00; 

Кінцеве значення рН – 7,0 + 0,2. 

Глюкоза в цьому середовищі може бути замінена на інші вуглеводи. 

 

 Агар Чепмена-Стоуна.  

 Оригінальний протокол середовища було розроблено для виділення 

стафілококів, що викликають харчові отруєння. Далі склад середовища був дещо 

змінений шляхом зменшення в ньому концентрації хлориду натрію до 5,5% та 

появи у середовищі сульфату амонію. Сульфат амонію дозволяє візуалізувати 

реакцію розщеплення желатини. Для прояву цієї реакції не є необхідним заливати 

підозрілі колонії розчином сульфату амонію, як це передбачено методом Стоуна. 

Склад: грам на літр 

Гідролізат казеіну 10,00; 

Дріжджовий екстракт 2,50; 

Желатина – 30,00; 

D-маннітол – 10,00; 

Натрію хлорид – 55,00; 

Сульфат амонію – 75,00; 

Калію фосфат двозамищений – 5,00; 

Агар-агар – 15,00; 

Кінцеве значення рН – 7,0 + 0,2. 

          Агар Мюллера-Хінтона 

 Середовище прийняте комітетом ВООЗ як стандарт для визначення 

чутливості мікроорганізмів до антибіотиків. 

Склад грам на літр: 

Витяжка из гов`ядини – 300,00; 

Гідролізат казеїну – 17,50; 

Крохмаль - 1,50; 

Агар-агар - 17,00 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

ЖСА – жовтково-сольовий агар; 

КУО – колонієутворююча одиниця; 

МПА – м'ясо-пептонний агар; 

МПБ - м'ясо-пептонний бульйон; 

МСА – молочно-сольовий агар; 

ЛТК – ліпотейхоєва кислота; 

МІК – мінімальна інгібуюча концентрація; 

ПЗБ – пеніцилін-зв`язувальний білок; 

ТК – тейхоєва кислота; 

CoNS – coagulase-negative staphylococci; 

MHA - Muller-Hinton Agar; 

MRSA - Methicillin Resistant Staphylococcus aureus; 

MSCRAMM - Microbial Surface Components Recognizing Adhesive Matrix 

Molecules; 

PBP – penicillinbinding protein; 

TSST-1 – Toxic Shock Syndrome Toxin-1. 
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