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ідомо, що між хімічним скла�
дом мінеральних вод та їхнім
мікробним ценозом, тобто ав�
тохтонною мікрофлорою існує
певний зв'язок. Дані літерату�
ри свідчать про автохтонну
мікрофлору у мінеральних во�
дах різних класів [1�7].

Значущість мікрофлори міне�
ральних вод пояснюється її ши�
рокою поширеністю і здатністю
впливати на бальнеологічні вла�
стивості. Специфічний вплив
стосується загальноукріплю�
вальної, імуномодулюючої, ан�
тиспастичної, гіпотензивної,
знеболюючої, гемопластичної
дії тощо. Біологічна дія міне�
ральних вод значною мірою
залежить від продуктів метабо�
лізму їхніх мікробних ценозів.
Продукти життєдіяльності мі�
кроорганізмів (цукри, аміноцук�
ри, амінокислоти тощо) склада�
ють 0,8% органічних речовин
[8]. Присутність у деяких міне�
ральних водах лізину зумовле�
на діяльністю автохтонних бак�
терій, здатних синтезувати та�
кож серин, аланін, треонін [3].

У підземних водах виявля�
ються амоніфікувальні, дені�
трифікувальні, тіонові, водень�
окиснювальні, метанокисню�
вальні, сульфатвідновлювальні,
воденьпродукуючі, метанутво�
рювальні та інші бактерії. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АУТОХТОННОЙ МИКРОФЛОРЫ
КУЯЛЬНИЦКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Николенко С.И., Мокиенко А.В., Хмелевская О.Н.,
Глуховская С.Н. 
В работе исследована полифункциональность микрофлоры
Куяльницких минеральных вод. Установлено, что эти 
лечебностоловые воды содержат жизнеспособные
микроорганизмы различных экологотрофических групп.
Высказано предположение о существенном влиянии сложных
ферментативных реакций микроорганизмов минеральных вод
на формирование их физикохимического состава и
биологической активности.
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Автохтонній мікрофлорі міне�
ральних вод притаманна оліго�
карбофілія. Як правило, всі ав�
тохтонні бактерії належать до
психрофілів з мінімальною
температурою для розмножен�
ня 0°С, максимальною — 25�
30°С [9].

В огляді [10] з мікробіології
ґрунтових і питних вод підкре�
слено, що до автохтонної
мікрофлори не належить жо�
ден із збудників захворювань.
Здебільшого вона складається
з оліготрофних бактерій, а та�
кож таких еколого�трофічних
груп мікроорганізмів, як суль�
фатвідновлювальні, денітрифі�
кувальні, метанутворювальні,
в у гл е в о д н е о к и с н ю в а л ь н і .
Алохтонні (чужерідні) бактерії
можуть втрачати життєздат�
ність під впливом бактерицид�
них сполук, які продукуються
актиноміцетами та бактеріями,
присутніми у воді. Додатковим
фактором є також конкуренція
за поживний субстрат.

Зважаючи на вищезазначене,
мета даної роботи полягала в
обґрунтуванні поліфункціо�
нальності мікроорганізмів різ�
них еколого�трофічних груп у
контексті їхнього впливу на ор�
ганолептичні показники та біо�
логічну активність мінеральних
вод Куяльницького родовища.

Матеріали та методи.
Об'єктами досліджень служили
природна мінеральна маломі�
нералізована, хлоридно�натрі�
єва, лікувально�столова вода
"Куяльник" (свр. № 10 та бювет,
свр. № 16). 

У процесі мікробіологічних
досліджень мінеральних вод
використовували методику їх
розведення з подальшим посі�
вом на тверді та рідкі поживні
селективні середовища [11].

Сапрофітні та спороутворю�
вальні бактерії ідентифікували
на поживному агарі, олігокар�
бофільні бактерії — на середо�
вищі Горбенко, плісеневі гриби
— на середовищі Сабуро; акти�
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номіцети — на середовищі
Країнського, стрептоміцети —
на середовищі з органічним
азотом; гетеротрофні бактерії
(продуценти амінокислот) — на
середовищі Горбенко; амілолі�
тичні — на крохмальному агарі;
залізоокиснювальні та марга�
нецьокиснювальні — на сере�
довищі Шворцової; міксобак�
терії — на водному агарі Бергі
[11]. Оцінку інтенсивності (у
балах) розвитку мікроорганіз�
мів різних еколого�трофічних
груп здійснювали за методи�
кою [11].

Результати та їх обгово
рення. Результати експери�
ментальних досліджень міне�
ральних вод свідчать про на�
явність у мінеральних водах
мікроорганізмів різних еколо�
го�трофічних груп (рис.,
табл.).

У водах були присутні сапро�
фітні бактерії, які продукували
каталазу — гемопротеїн, що
містить чотири гемові групи. 

У воді свр. № 16 зареєстро�
вано переважно олігокарбо�
фільні бактерії з ефективною
ферментативною си�
стемою, які кількісно
перевищували сапро�
фітні бактерії. Це свід�
чить про якісний стан
мінеральної води.

З води свр. № 10
ідентифіковано гетеро�
трофні бактерії, які про�
дукують різноманітні
амінокислоти, залізоо�
киснювальні бактерії

(свр. № 10, бювет), а
також мікроорганізми,
які здатні виділяти α�
амілазу. 

Мікроорганізми, які
засвоюють органічний
азот, знайдено в усіх
водах. Їхня чисельність
була значною у водах із

свр. № 10 та бювету.
У цих водах розвивалися та�

кож амоніфікувальні бактерії,
які засвоюють білки, а також
здатні на поживному середо�
вищі продукувати аміак та сір�
ководень. 

Ці води містили також анае�
робні бактерії, які активно (ін�
тенсивність розвитку 5 балів)
викликали бродіння глюкози з
інтенсивним газовиділенням
(H2 і СО2) та утворенням масля�
ної кислоти і низки побічних
продуктів (кислоти жирного ря�
ду, спирти, ацетон тощо); жиро�
розщеплюючі бактерії, розмно�
ження яких пов'язано з утворен�
ням жирних кислот та СО2; ме�
танутворювальні, денітрифіку�
вальні та тіонові бактерії.

Сульфатвідновлювальні бак�
терії ідентифіковано тільки у
воді з бювету. 

Слід зазначити, що виявлені
мікроорганізми виділяються з
багатьох лікувальних мінераль�
них вод, але у кожній з них вони
мають своє численне пред�
ставництво.

Рисунок 
Висіюваність мікроорганізмів різних таксономічних груп 

з мінеральних вод Куяльницького родовища
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Ці води не містили актиномі�
цетів, стрептоміцетів, дріж�
джів, плісеневих грибів, які
здатні погіршувати органолеп�
тичні показники вод, а також
міксобактерій, наявність яких
свідчить про забрудненість ор�
ганічними відходами сільсько�
господарського виробництва.

Встановлено бактерицидну
дію досліджених вод щодо тест�
культури кишкової палички.

Таким чином, мінеральні ліку�
вально�столові води Куяль�
ницького родовища містять
життєздатні мікроорганізми
різних еколого�трофічних груп.

Вочевидь можна припустити:
якщо інтенсивність розвитку
представників еколого�трофіч�
них груп не досягає 3�х балів,
мікрофлора має уповільнений
обмін, тобто для її життєдіяль�
ності не потрібні значні витрати
енергії. Гіпотетично, мозаїка
складних ферментативних ре�

акцій мікроорганізмів міне�
ральних вод активно впливає
на формування їхнього фізико�
хімічного складу та біологічної
активності. 
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POLYFUNCTIONALITY OF AUTOCHTONOUS
MICROFLORA OF KUIALNYK MINERAL WATERS
Nikolenko S.I., Mokienko A.V., 
Khmelevska O.N., Glukhovska S.N.
An autochtonous  microflora polyfunctionality
of Kuialnyk mineral water has been studied in
the paper. It was established that medical
anddining waters contained the viable
microorganisms of various ecologicaland

trophic groups. A supposition about a 
significant impact of the complex fermentative
reactions of the microorganisms from mineral
waters on the forming of their physicaland
chemical structure and biological activity was
suggested.

Keywords: мineral waters, microflora, 
polyfunctionality.

Мікроорганізми
Бали

Свр. № 10 Свр. № 10
(бювет) Свр. № 16

Маслянокислі 5 5 5

Жиророзщеплюючі 2 2 3

Вуглеводнеокиснювальні 0 0 0

Сульфатвідновлювальні
(Desulfovibrio desulfuricans) 0 4 0

Тіонові (Thiobacillus thioparus) 5 5 5

Амоніфікувальні аероби 5 5 5

�"� продуценти NH3 5 5 5

�"� продуценти H2S 2 5 0

Амоніфікувальні анаероби 5 5 5

�"� продуценти NH3 0 0 0

�"� продуценти H2S 4 5 0

Денітрифікувальні 5 4 5

Целюлозоруйнівні аероби 0 0 0

Целюлозоруйнівні анаероби 0 0 0

Метанутворювальні 4 3 5

Таблиця 
Оцінка інтенсивності розвитку мікроорганізмів різних 

екологотрофічних груп з мінеральних вод 
Куяльницького родовища
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країна є зоною екологічної кри�
зи, спричиненої передусім еко�
номічними, соціальними нега�
раздами і, як наслідок — зни�
женням імунологічної рези�
стентності населення, поши�
ренням туберкульозу, СНІДу та
інших соціально небезпечних
захворювань. Всупереч без�
сумнівним успіхам у галузі про�
філактичних і лікувальних тех�
нологій зростає проблема
внутрішньолікарняних інфекцій
(ВЛІ), яка залишається однією
з найактуальніших у медицині.
У багатьох країнах її внесено до
переліку питань національної
безпеки. 

Згідно з даними ВООЗ ВЛІ
виявляються у середньому у
8,4% пацієнтів стаціонарів і ча�
сто спричиняють їхню смерть.
Показник летальності серед
таких хворих у 10 разів переви�
щує загальний рівень смертно�
сті у лікувально�профілактич�
них закладах (ЛПЗ). Групою ри�
зику також є співробітники ЛПЗ
[1, 2].

Профілактика розвитку і по�
ширення ВЛІ є пріоритетним
напрямком застосування суча�
сних дезінфектологічних тех�
нологій, роль яких полягає у
перериванні епідемічного про�
цесу на шляхах його поширен�
ня, усуненні збудників із зов�
нішнього середовища. Такі тех�
нології базуються на викори�
станні дезінфікуючих, стерилі�
зуючих, інсекто� і акарицидних,
репелентних і родентицидних
засобів і приладів [3]. Однією з
проблем дезінфекції є знеза�
раження відходів ЛПЗ.

З проблемою профілактики
ВЛІ щільно пов'язане питання
поводження з відходами ліку�
вально�профілактичних закла�
дів. На тлі деякого зниження
антропогенного забруднення
навколишнього середовища,
пов'язаного зі скороченням ін�

дустріального виробництва,
отже і зменшенням викидів, в
останнє десятиріччя в Україні
достатньо гострою залишаєть�
ся проблема поводження з від�
ходами, кількість яких постійно
зростає. Позитивним є те, що
змінилося ставлення до відхо�
дів у плані переорієнтації їх на
подальше використання в яко�
сті вторинної сировини [4]. Ра�
зом з тим залишилася низка
нерозв'язаних питань щодо
медичних відходів. Особливу
увагу ці відходи привертають у
зв'язку зі зростанням викори�
стання одноразових пристроїв,
матеріалів тощо, які є небез�
печними в епідеміологічному
та екологічному плані. Відходи
ЛПЗ є небезпечними за своїм
походженням, концентрацією у
них хімічних речовин та інфек�
ційних агентів. Вони містять
патогенні та умовно�патогенні
мікроорганізми з високою ре�
зистентністю до антибіотиків і
дезінфектантів. Мета дезін�
фекції таких відходів — насам�
перед не допустити вихід в
оточуюче середовище поліре�
зистентних госпітальних шта�
мів [5, 6] 

Метою даної роботи був ана�
ліз сучасної ситуації, що скла�
лася в Україні у галузі профі�
лактики внутрішньолікарняних
інфекцій і поводження з відхо�
дами лікувально�профілактич�
них закладів з залученням
дезінфекційних засобів.

Матеріали та методи.
Проведено аналіз сучасної лі�
тератури та власних даних сто�
совно внутрішньолікарняних
інфекцій та поводження з від�
ходами лікувально�профілак�
тичних закладів в Україні.

Результати досліджень та
їх обговорення. В Україні що�
річно офіційно реєструються
близько 3�4 тисяч випадків ВЛІ,
що свідчить про неповну реє�
страцію. У США щорічно інфіку�
ються 2 мільйони пацієнтів,
вмирають 80 тисяч, а видатки
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