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ЧУТЛИВІСТЬ НЕПАТОГЕННИХ ВИДІВ РОДУ
CORYNEBACTERIUM ДО ДЕЯКИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ
РЕЧОВИН

У статті наведено результати вивчення впливу деяких синтетичних поверхнево-активних речовин
на штами непатогенних видів роду Corynebacterium. Установлено, що досліджені штами коринебакте
рій суттєво відрізнялися між собою за чутливістю до ПАР. Мінімальні пригнічуючі концентрації ПАР
залежали як від хімічного складу вказаних речовин, так і від штаму бактерій.
Поверхнево-активні речовини (ПАР) широко
застосовуються у виробництві різноманітних ми
ючих засобів, товарів побутової хімії, фармацев
тичних та косметичних препаратів. Обсяги ви
користання синтетичних ПАР постійно зроста
ють, внаслідок чого збільшується забруднення
довкілля. У природних умовах ці ксенобіотики
дуже важко піддаються біодеструкції, розклада
ються дуже повільно і лише частково [1], тому
вони поступово нагромаджуються в навколиш
ньому середовищі, а також у клітинах живих
організмів, загрожуючи їх життєздатності. Не
впинне зростання концентрації синтетичних
ПАР у воді та ґрунті призводить до того, що де
далі більша кількість мікроорганізмів у процесі
свого розвитку зазнає негативного впливу вказа
них сполук. Зокрема, нами було показано, що дія
ПАР на штам Corynebacterium glutamicum 22JI
супроводжується суттєвими змінами його біоло
гічних властивостей, а саме чутливості до анти
біотиків, антигенності та складу поверхневих
білків клітин [2]. Враховуючи наведене, а також

наявність у літературі даних щодо токсичних та
антимікробних властивостей ПАР [3, 4], метою
даної роботи було вивчення чутливості предста
вників різних видів непатогенних коринебакте
рій до деяких синтетичних ПАР. Вибір цих мікро
організмів зумовлений тим, що більшість ви
дів роду Corynebacterium належать до нормаль
ної мікрофлори організму людини, частина з них
входить до складу природних біоценозів і може
безпосередньо контактувати з ПАР у навколиш
ньому середовищі.
Об'єктами досліджень були штами сапрофіт
них видів Corynebacterium, які підтримуються в
Українській колекції мікроорганізмів (УКМ) Ін
ституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. За
болотного HAH України (табл.). Інгібуючі влас
тивості ПАР вивчали на прикладі лаурілсульфату натрію (ЛСН), триетаноламіну (3-ЕА), етилендіамінтетраацетату (ЕДТА) та сульфанолу,
що входять до складу різних дезінфектантів, зуб
них паст, миючих та косметичних засобів, яки
ми людина постійно послуговується у побуті.
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I. Furtat, T. Nogina, O. Ganina, L. Mykhalsky
THE SENSITIVITY OF THE NON-PATOGENIC SPECIES
OF THE GENUS CORYNEBACTERIUM TO SOME SYNTHETIC
SURFACTANTS
The results of the investigation of the effect of some synthetic surfactants on the strains of the non-pathogenic
species of the genus Corynebacterium are presented. It was established that studied corynebacteria strains
essentially differ among themselves on the sensitivity to surfactants. The minimal inhibition concentration of
surfactants depends on a chemical composition of these substances and the bacteria strains.

