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Протягом звiтного перiолу виконую науково-лослiдну роботу
вiдповiдно кафелральноi тематики кТеоретичне i експерименТаJIЬНе

ОбrРУнтування впливу бактерiофагiв на планктоннi i бiоплiвковi бактерiТ в

системi отримання безпечного молока) (номер державноТ ресстрачiТ

0l l9u0O1З56). Зокрема, вивчаю бiотехнологiчнi основи розробки препаратiв

бактерiофагiв, специфiчних до збулникiв маститу KopiB.

IHTepec до лiтичних бактерiофагiв, як антимiкробних агентiв зростас

завдяки Тх здатностi до самовiдтворення, широкого поширення в приролi та

ВИСОКiЙ Специфiчностi до бактерiй мiшеней. Фаги, якi мають високу лiтичну

аКТИВНiСть Та широкиЙ дiапазон господарiв, е бiльш перспективними в

терапевтичному вiдношеннi. Щослiдження було проведено для визначення

лiтичних властивостей та оцiнки лiапазону господарiв бактерiофагiв S. aureus

var. Ьоvis, якi видiленi на молочних фермах та можуть бути використанi для

створення препарату для лiкування маститу KopiB.

Для ТоГо, щоб дати об'сктивну orriHKy ефективностi застосування

ВИДiлених нами бактерiофагiв, ми визначили чутливiсть .S. altrells, видiлених з

РiЗНИХ бiотипiв до вже iснуючих бактерiофагових препаратiв, якi

РекоМендують застосовувати при стафiлококових iнфекuiях. Виявлено, що

ПРепарати на ocHoBi бактерiофагiв промислового виробництва неефективнi

ЩОДО КУЛЬТУР ЗОЛОТистих стафiлококiв, видiлених з молочних продуктiв та вiд

KopiB, хВорих маститом. I_{e свiдчить про те, що коло господарiв штамiв

баКтерiофагiв, використаних при виробништвi препаратiв, не включас штами

S. аurеus yar. Ьоvis,



МIайже протилежнi данi ми отримали при TecTyBaHHi бактерiофагiв,

видiлених на молочних фермах. Так, Bci дослiдженi нами бактерiофаrи (Phage

SДчВl4, Phage SДуВ]2, Phage SДуВ08, Phage SДчВ07) в тiй чи iншiй Mipi

лiзували золотистi стафiлококи, видiленi з секрету молочноТ за-пози KopiB з

ознаками маститу та культури, видiленi з молочних пролуктiв, якi

реалiзуються на агротrродовольчих ринках та були неефективними щодо

штамiв, вiддiлених з бiотипiв людини. Необхiдно вiдзначити, що найбiльшим

колом господарiв серед дослiджених бактерiофагiв мав Phage SAvB l4

(69,2+6,4 - 92,7+8,3%), Тому даний штам ми можемо рекомендувати в якостi

антимiкробного агента при cTBopeHHi препарату для лiкування

стафiлококового маститу KopiB.

Слабка лiтична активнiсть iнших дослiджених фагiв (Phage SAvBl2,

Phage SДуВ08, Phage SДчВ07) може вказувати на Тх лiзогеннiсть. IJe може

викликати занепоко€ння при Тх використаннi в якостi терапевтичних агентiв

через iнтеграшiю профага в геном господаря, не викликаючи лiзису. Адже

вiдомо, що деякi фактори вiрулентностi s, aureus кодуються стафiлококовими

профагами. Проте, не дивлячись не цей факт, експеримента-пьно доведено, що

стафiлококовi помiрнi фаги також можуть бути використанi в якостi

протимiкробних препаратiв для боротьби з MRSA, проте з мутованими

модулями лiзогенiТ. Комбiнування рiзних доменiв з рiзними властивостями

розпiзнавання клiтинноi стiнки часто призводить до синергiТ та вiдкривас

перспективнi напрямки для Тх використання в якостi антибактерiальних

засобiв.

також вченi повiдомляють про наявнiсть досить широкого дiапазону

активностi серед стафiлококових ендолiзинiв, домен зв'язування з клiтинною

стiнкою яких розпiзнас рiзнi види стафiлококiв. Нашi дослiдження виявили,

що специфiчнi фаги .S. aureus var. boyis здатнi iнфiкувати TaKi види

стафiлококiв, як S. epidermidis, S. hаеmоlуtiсиs, S. saprophyticus mа S. хуlоsиs.

При цьому найширше коло господарiв виявили у фагу Phage SAvB 14, що може

свiдчити про його полiвалентнiсть. Широкий дiапазон активностi можна



пояснити сайтами розщеплення СНАР (цистеiн- та гiстидин-з€tлежна

амiдогiдролаза / пептидаза) i амiдазних доменiв стафiлококових ендолiзiнiв,

якi консервативнi в пептидоглiканах як S. QureLls1 так i iнших видiв

стафiлококiв.

Виявлено, що Bci дослiдженi стафiлококовi бактерiофаги краше

розмножуваJIися в клiтинах S. ху/оsиs, нiж в iнших видах коагулазонегативних

стафiлококiв.

Отже, проведенi дослiдження вказують на те, що для ефективноТ фаговоТ

терапii потрiбно враховувати бiологiчне походження штамiв стафiлококiв i,

вiдповiдно, використовувати бактерiофаги, якi е специфiчними для своТх

господарiв. Найбiльш широким дiапазоном госполарiв серед дослiджених

бактерiофагiв, якi видiленi на молочних фермах володiс Phage SAvB l4, шо

робить його кращим кандидатом при cTBopeHHi фагового препарату для

лiкування маститу KopiB. В якостi додаткового господаря для його реплiкаuiТ

можна використовувати S. xylosus, який с непатогенним.

Продовжую працювати над темою докторськоТ лисертацiТ <Теоретичне i

експериментшIьне обrрунтування впливу бактерiофагiв на планктоннi i

бiоплiвковi бактерiТ в системi отримання безпечного молокa>. Щослiдження

здiйснюю з використанням сучасних методiв. Проволжу глибокий патентний

пошук та аналiз наукових дослiджень, як у вiтчизнянiй, так i в закорлоннiй

лiтературi.
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