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Вступ 
 В теперішній час під терміном “бартонельо-
зна інфекція” (бартонельоз) об’єднують велику гру-
пу досить відмінних за клінічним перебігом захво-
рювань, етіологічним агентом яких є бактерії роду 
Bartonella. У формі генералізованої інфекції або 
локального запального процесу при бартонельозі у 
хворих можуть вражатись практично всі органи і 
системи [1-7]. Серед більш ніж 20-ти відомих сього-
дні видів і підвидів Bartonella здатність викликати 
захворювання у людей доказана для 9-ти із них: B. 
baci-lliformis, B. quintana, B. henselae, B. vinsonii 
(підвидів vinsonii, arupensis та berkhoffii), B. 
elizabethae, B. koehlerae, B. clarridgeiae, B. grahamii, 
B. washo-ensis [8-13]. Простежується виразний взає-
мозв’язок між певними видами бартонел і специфі-
чною формою перебігу бартонельозу. Вид B. 
bacilliformis традиційно вважається збудником хво-
роби Карріона (з маніфестацією у формі гарячки 
Оройа чи Перуанської бородавки) [2, 8], B. quintana 
- етіологічним агентом первинної бактеремії – окоп-
ної гарячки (синоніми траншейна, Волинська, 
п’ятидобова, пароксизмальна гарячка) [3], B. gra-
hamii асоціюється із грахамельозами [10], B. hense-
lae – домінує в ролі збудника хвороби від котячих 
подряпин, бацилярного ангіоматозу шкіри, паренхі-
матозного бацилярного гепатиту та піліїдозу [4, 6, 
7], тощо. Однак, взаємозв’язок між клінічними про-
явами захворювання і таксономічним видом етіоло-
гічного агенту не є абсолютним [4, 5, 8, 12, 13]. Це 
положення, поряд з великою клінічною варіабельні-
стю та поліетіологічністю бартонельозної інфекції 
(БІ), обґрунтовує визначальну роль лабораторних 
досліджень в її діагностиці. В стандартах ВООЗ 
(WHO Recommended Surveillance Standards Second 
edition WHO/CDS/CSR/ISR/99.2) не подано рекоме-
ндацій щодо застосування методів і критеріїв етіо-
логічної лабораторної діагностики бартонельозу 
[14]. Європейська робоча група по Rickettsia, 
Coxiella, Ehrlichia i Bartonella (EUWOG) основними 
критеріями для лабораторної ідентифікації видів 
бартонел визначила склад жирних кислот клітинної 
стінки цих мікроорганізмів, специфічність фінгерп-
ринтів при ПЛР-індикації з довільними праймерами 
(RAPID-PCR), фінгерпринтів сайт-специфічної ен-
донуклеазної рестрикції ПЛР-ампліконів структур-
них чи функціональних генів (RELP-PCR) та фінге-
рпринтів при ПЛР-індикації з системою праймерів 
для ампліфікації повторюваних екстрагенних палін-
дромних елементів (REP-PCR) [15-19]. В теперішній 
час з метою етіологічної діагностики бартонельозу 

активно застосовуються і більш прості в технологі-
чному відношенні методи: шкірно-алергічні проби із 
специфічним антигеном, методи імуноферментного 
аналізу, імуноблотингу, імунофлюоресценції, світ-
лової мікроскопії пофарбованих посрібленням за 
Warthin-Starry (або за Steiner) біоптатів та мікробіо-
логічний аналіз зразків клінічного матеріалу з ме-
тою виділення штамів бартонел [4, 6, 7, 13, 20]. За-
стосування останнього методу дає можливість опи-
сувати нові види Bartonella, які здатні спричиняти 
захворювання у людей, вивчати біологічні властиво-
сті збудника, досліджувати механізми патогенезу БІ 
на лабораторних моделях, визначати чутливість клі-
нічних штамів до протимікробних препаратів, тощо. 
Проте, і до теперішнього часу, мікробіологічний 
метод діагностики бартонельозу не знайшов широ-
кого застосування в практиці охорони здоров’я че-
рез необхідність здійснювати надзвичайно тривале 
культивування посівів (від 14-ти до 40-ка діб) в ат-
мосфері збагаченій СО2 з використанням складних 
поживних середовищ (шоколадного і триптиказного 
агару, середовища із серцево-мозковим екстрактом, 
кров’ю та ін.) [21-24]. 
 Метою цієї роботи було удосконалення по-
живних середовищ для прискорення первинного 
виділення бартонел із зразків клінічного матеріалу 
та подальшого культивування їх чистих ізолятів.  
  
Матеріали та методи 
 Об’єктом дослідження були 9 штамів бак-
терій роду Bartonella, інгредієнти-стимулятори рос-
ту та різні типи поживних середовищ, які тестува-
лись для визначення загальних показників їх якості 
та на здатність забезпечувати ріст бартонел. 

Штами Bartonella spp. мали таке походжен-
ня: типовий штам B. henselae CCUG 30454 ВТ, 
отриманий із Culture Collection, University of 
Göteborg, Department of Clinical Bacteriology 
(Guldhedsg, 10, S-41346, Göteborg, Швеція), інші 8 
штамів Bartonella spp. були виділені з травня 2005 
року по лютий 2006 року в лабораторії нових та ма-
ловивчених інфекційних захворювань (ЛНМІЗ) Ін-
ституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечнико-
ва АМН України (ІМІ ім. І.І. Мечникова) із зразків 
клінічного матеріалу (кров, біоптат із дермальних 
ангіом і папул) від хворих на БІ (хворобу від котя-
чих подряпин - ХКП, бацилярний ангіоматоз - БА).  

Протестовані такі поживні середовища: 2%-
й м’ясо-пептонний агар (МПА) і середовище для 
визначення антибіотикочутливості (АГВ) виробниц-
тва НАН України ІБОХН Державного експеримен-
тального заводу медичних препаратів (м. Київ), 2%-
ий агар із мозково-серцевим екстрактом (BHIA) 
(BHIA – Brain Heart Infusion Agar) фірми “Fluka 
BioChemica” (Швейцарія), Луріа-Бертані агар (LBA 
– Luria Bertane Agar) і буферний вугільно-
дріжджовий агар (BCYE) (BCYE – buffered charcoal-
yeast extract agar) фірми “Difco” (США), середовища 
для виділення і культивування бруцел - еритрит-
агар (ЕА), бордетел - козеїно-вугільний агар (КВА), 
стафілококів – молочно-жовтково-сольовий агар 
(МЖСА), гемокультур і стрептококів (СВГКС), мік-
роорганізмів роду Candida – агар Сабуро (СабуроА), 
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ентеробактерій – агар Ендо (ЕндоА), сальмонел – 
вісмут-сульфіт-агар (ВСА) і шигел – агар Плоскірє-
ва (ПлоскірєваА) виробництва НВО “Питательные 
среды” (м. Махачкала, РФ), середовища для виді-
лення і культивування нейсерій та корінебактерій - 
сироватковий агар (СА) та для культивування моло-
чнокислих бактерій – МРС 4 (МРС 4) виробництва 
ЗАТ “Біолік” (м. Харків, Україна), 5%-ий кров’яний 
агар (КА) і різні типи шоколадного агару (ША), ви-
готовлені із дотриманням традиційної [25, 26] та 
оптимізованої рецептури (ТША і ОША, відповідно) 
в ЛНМІЗ ІМІ ім. І.І. Мечникова. В якості основного 
середовища для виділення і вирощування бартонел 
використовували ОША, який містить на 1 літр: D-
глюкози – 5,0 г, дефібринованої крові (барана або 
кролика) – 80,0 мл, поживної агаризованої основи 
(2%-ий LВA, 2%-ий BHIA, 2%-ий ЕА) – 915,0 мл. 
Для приготування якісного ОША необхідно дотри-
муватись таких правил: агаризована основа повинна 
бути розплавлена і охолоджена до tо=(50-55) oC; до 
основи середовища слід додати 40%-ий стерильний 
розчин глюкози до кінцевої її концентрації 0,5% 
(об’єм/об’єм); дефібриновану кров барана (або кро-
лика) необхідно додавати невеликими порціями до 
кінцевої її концентрації 8,0% (об’єм/об’єм) при по-
стійному перемішуванні; середовище прогрівають 
на водяній бані, повільно підвищуючи температуру 
до 70-80 oC. Оптимально прогріте середовище – 
ОША набуває червоно-коричневого кольору (недос-
татньо прогріте має світло-коричневий колір, 
надмірно прогріте – темно-коричневий).  
 В якості стимуляторів росту штамів барто-
нел з метою більш швидкого формування макроко-
лоній на агаризованих середовищах були випробу-
вані такі інгредієнти: гемін (ГЕМ) (ГЕМ – хлорофе-
рріпротопорфирін, Х-фактор росту) виробництва 
НВО “Биохимреактив” (Олайський завод хімреакти-
вів, РФ); стимулятор росту чумного мікроба - СРЧМ 
(СРЧМ – компоненти гемолізованої крові барана, 
які містять Х і V фактори росту) - Середньоазіатсь-
кого науково-дослідного протичумного інституту 
МОЗ Казахстану (м. Алма-Ати); суміш продуктів 
ферментативного гідролізу дріжджів - ЕНКАД (ЕН-
КАД містить піримідинові нуклеозид-3-фосфати та 
олігорибонуклеозиди з кінцевим 3-фосфатом) - ЗАТ 
“Біолік” (м. Харків, Україна); суміш для стимуляції 
росту - ДПД (ДПД – суміш в співвідношенні 1:1:1 - 
дипиримидил пиримидин (тетраметокси)-етиканін 
0,5%-ий стерильний розчин, тетраетил-
тетраметоксі-феніл-ізохіноліну 2,0%-ий стерильний 
розчин, фенілметілбензімідазол 1,0%-ий стерильний 
розчин), синтезована в лабораторії імунореабіліто-
логії ІМІ ім. І.І. Мечникова (Мартинов А.В., не-
опубліковані матеріали). Концентрації інгредієнтів, 
які додавали до поживних середовищ, представлено 
в таблицях 1, 2, 3. При цьому, СРЧМ, ЕНКАД, ДПД 
є стерильними препаратами, їх вносили в охолодже-
ні до tо=(50-55) oC поживні середовища з дотриман-
ням правил асептики. Аміачно-водний розчин ГЕМ 
перед внесенням в поживні середовища стерилізу-
вали холодним способом – шляхом фільтрації через 
фільтр SLGS з порами розміром 0,22 мкм фірми 
“Millipore” (США). 

 Стандартизовані у стерильному 0,15 М 
фосфатно-сольовому буфері (рН=7,0) до 0,023 за 
показником одиниць оптичної щільності (о.о.щ.) 
(вимірювання проводили на колориметрі фотоелек-
тричному концентраційному КФК-2МП-УХЛЧ при 
λ=590 нм) суспензії штамів бартонел дозовано (по 
10-1-10-4 мл) висівали на поверхню поживних сере-
довищ. Культивування посівів здійснювали при 
tо=(35±0,5) oC в атмосфері з 5% СО2 строком від 10-
ти до 40-ка діб.  
 Оцінку якості поживних середовищ здійс-
нювали у відповідності із загальними бактеріологіч-
ними вимогами [27]. Окрім оптимальних показників 
рН, Eh, ізотонічності, вологості, достатньої буфер-
ності та стерильності, які забезпечувались чітким 
дотриманням визначеної технології приготування, 
поживні середовища тестували на ростові якості: 
наявність і кількість колоніє утворюваних одиниць 
(КУО); швидкість росту бартонел – час культиву-
вання, необхідний для формування макроколоній 
видимих неозброєним оком; характеристика фено-
типів макроколоній бартонел; збереження типових 
мікробіологічних властивостей у штамів бартонел, 
вирощених на поживних середовищах: морфологіч-
них, тинкторіальних, біохімічних, серотипічних [22, 
23].  

Фотографування макроколоній культур ба-
ртонел здійснювали цифровим фотоапаратом 
“Olympus C-7070 Wide Zoom” в умовах макрозйом-
ки. 

Статистичну обробку експериментальних 
даних проводили у відповід-ності з правилами 
рядової і альтернативної варіаційної статистики 
[28].  

 
Результати та їх обговорення 
 Штами Bartonella spp. не росли на переваж-
ній більшості досліджених нами універсальних (за-
гального призначення) і елективних поживних сере-
довищах (МПА, АГВ, ВНІА, LBA, ВСУЕ, ЕА, КВА, 
МЖСА, СВГКС, СабуроА, ЕндоА, ВСА, Плоскірє-
ваА, СА, МРС4) при їх культивуванні в оптималь-
них умовах впродовж 40-ка діб. Без додаткового 
внесення крові або її компонентів, навіть, такі багаті 
на ростові компоненти середовища як ВНІА, LBA, 
ВСУЕ, ЕА, КВА, СА не придатні для вирощування 
бартонел, що цілком узгоджується із даними інших 
авторів [8, 9, 11, 21, 22, 23]. На КА типовий штам B. 
henselae CCUG 30454 BT при тривалій інкубації 
давав слабкий ріст із утворенням дуже дрібних ко-
лоній. Останні стають ледь видимими неозброєним 
оком лише на 8-му чи, навіть, 10-ту добу вирощу-
вання, а впродовж 14-ти діб інкубування досягають 
розмірів 0,5-0,8 мм в діаметрі, мають атипові фено-
типічні характеристики: майже правильну округлу 
форму, трохи випуклий профіль, гладку поверхню 
сіруватого кольору, рівний край. Клінічні свіжови-
ділені ізоляти бартонел впродовж 24-х діб інкубу-
вання не утворювали видимих макроколоній на КА.  
 На ТША всі досліджені нами штами барто-
нел давали задовільний ріст в період з 12-ої по 16-ту 
добу інкубування. Більш ефективними для первин-
ного виділення і культивування штамів Bartonella 
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spp. виявилися оптимізовані варіанти шоколадного 
агару (ОША), які виготовляли на основі LBA, ЕА, 
ВНІА. Всі ОША характеризуються задовільною 
технологічністю при виготовленні, добре стандарти-
зуються за показниками: активності іонів водню 
(показник рН становив (7,0±0,1)); окисно-
відновлювального (редокс) потенціалу (показник Eh 
змінювався від –120 мВ до –30 мВ); буферної ємно-
сті (при тривалому вирощуванні мікроорганізмів в 
атмосфері з 5% СО2 вихідне значення рН зменшува-
лось не більше ніж на 0,1); вологості (aω – показник 
активності води в середовищі становив (0,97±0,01), 
його оптимальне значення вдається утримувати 
впродовж тривалої інкубації посівів в умовах воло-
гої камери при використанні ексикатора) і осмотич-
ного тиску (π - розрахований показник осмотичного 
тиску середовища складав 28,38 атм/моль).  
 Зразки ОША виготовлені на основі LBA, 
ЕА і ВНІА забезпечили ріст всіх 9-ти штамів Bar-
tonella spp. взятих в експеримент, при цьому, в стан-
дартних умовах культивування видимі неозброєним 
оком макроколонії формувались в термін від 7-ої до 
9-ої доби, а питома частка макроколоній з типовою 
морфологією складала близько 85% (рис. 1). 
 Результати дослідження впливу стимулято-
рів росту мікроорганізмів при вирощуванні барто-
нел на LBA, ЕА, ВНІА і ОША наведені в таблицях 
1, 2 і 3.  

 Додавання ГЕМ і СРЧМ до середо-
вищ в якості стимуляторів росту забезпечило здат-
ність бартонел рости, окрім ОША, і на LBA, ЕА та 
ВНІА. Щодо впливу ГЕМ як критично необхідного 
фактору для забезпечення росту Bartonella spp., 
підтвердились закономірності, описані іншими 
дослідниками [29, 30]. Ці закономірності полягають 
в тому, що при концентрації 50-250 мг/л ГЕМ забез-
печує ріст бартонел, а в концентрації 500 мг/л і вище 
– проявляє інгібуючі властивості (табл. 1). Навпро-
ти, збільшення концентрації СРЧМ в поживному 
середовищі від 10 мл/л до 100 мл/л супроводжува-
лось зростанням швидкості росту бартонел (скоро-
чувався час формування макроколоній) і збільшен-
ням показника КУО/мл (табл. 2). СРЧМ в концент-
рації 50 мл/л і 100 мл/л забезпечує ріст бартонел на 
різних поживних середовищах (LBA, ЕА, ВНІА, 
ОША) із показниками кількості та швидкості фор-
мування макроколоній, які, (за винятком LBA) пере-
вищують (р<0,05) відповідні показники у порівнянні 
із ОША. При внесенні 50 мл/л і 100 мл/л СРЧМ ма-
ксимальні показники зростання (приросту) кількості 
макроколоній відмічені при використання ВНІА (в 
5,3 і 5,2 рази, відповідно). 

Дещо нижчим зростання цих показників бу-
ло при застосуванні ЕА (в 2,9 і 4,2 рази, відповідно), 
а при використанні ОША стимулюючий ефект 
СРЧМ на ріст мікроорганізмів був найменш вираз-
ним (показник КУО/мл зростав лише в 1,7 і 2,2 рази, 
відповідно). Подібною виявилась і закономірність 
впливу на швидкість росту бартонел. Додавання до 
середовищ СРЧМ в концентрації 50 мл/л прискорю-
вало утворення видимих неозброєним оком макро-
колоній до 4-х або 6-ти діб на середовищах LBA, ЕА 
та ВНІА і - до 3-х або 4-х діб на ОША. Підвищення 
концентрації СРЧМ до 100 мл/л дозволяє прискори-
ти  формування макроколоній впродовж такого ж 
терміну і на середовищах ЕА і ВНІА.  
 На відміну від ГЕМ і СРЧМ, ЕНКАД та 
ДПД виявляли ознаки стимулюючого впливу на ріст 
мікроорганізмів роду Bartonella лише на ОША, - 
тобто, на оптимально збалансованому нутритивни-
ми інгредієнтами середовищі, яке самостійно (без 
внесення додаткових стимуляторів росту) забезпе-
чує ефективний ріст бартонел (табл. 3). Ймовірно, 
що цим пояснюються і характерні для ЕНКАД та 
ДПД ознаки їх стимулюючого впливу: відносно не-
велике зростання показника КУО/мл при суттєвому 
прискоренні росту з утворенням видимих неозброє-
ним оком макроколоній в строки від на 5-ої до 7-ої 
доби вирощування. Додавання ЕНКАД і ДПД до 
інших типів середовищ (LBA, ЕА і ВНІА) не пере-
творювало останні в придатні для вирощування бар-
тонел. Таким чином, ЕНКАД і ДПД не є критично 
необхідними стимулюючими ростовими факторами 
для бактерій роду Bartonella, тому можуть застосо-
вуватись для прискорення росту цих мікроорганіз-
мів лише на збалансованих для них поживних сере-
довищах.  
Морфологія макроколоній Bartonella spp., як і для 
багатьох інших мікроорганізмів, є важливим іден-
тифікаційним критерієм [7, 21-24]. Типовою для 
бартонел є R-форма макроколоній: неправильної 
округлої форми (0,5-1,2 мм в діаметрі), з виразно 
випуклим профілем, чітким нерівним краєм, горбку-
ватою поверхнею, напівпрозорого сіро-білого ко-
льору (в науковій літературі таку форму макроколо-
ній порівнюють з голівкою кольорової капусти) 
(рис. 1). Атипові RS- та S-форми макроколоній бар-
тонел характеризуються широким спектром відмін-
ностей від типових: можуть мати правильну округлу 
форму, чіткий рівний край, трохи шорстку або, на-
віть, гладку блискучу поверхню, плоский, високий, 
випуклий, пупкоподібний чи інший профіль, мен-
ший, або значно більший розмір (рис. 1). 
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Рис. 1 - Макроколонії бартонел на ОША (збільшення ×2 рази): 
А – типова морфологія макроколоній, референтний штам B. henselae ЛНМІЗ 06U061; 
Б, В, Г, Д – різні варіанти атипової морфології макроколоній, штами Bartonella spp. ЛНМІЗ 
06U062, 06U053, 06U055, 06U056; 
Е – різко виражена атипова морфологія макроколоній, типовий штам  B. henselae CCUG 30454 
BT. 
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Таблиця 1.  Вплив стимулятора - геміну (ГЕМ)  на ріст мікроорганізмів  роду Bartonella при їх виро-

щуванні на поживних  середовищах 
Показники впливу ГЕМ на ріст бартонел Тип 

ПС, в 
яке до-
давали 
гемін 

Кількість штамів 
бартонел, взятих в 
експеримент/ вихід-
на концентрація 
бактерій в робочих 
суспензіях визначе-
на на ОША,  
КУО/мл, )( dm ±  

Концен-
трація ге-
міну в ПС  

(мг/л) 

швидкість рос-
ту (час – доба 
утво-рення ма-
кроколоній, 
видимих не-
озброєним 
оком) 

утворених мак-
роколоній при 
дозованому висіві 
робочих суспен-
зій КУО/мл, 

)( dm ±  

Характеристи-
ка макро коло-
ній (% типових 
колоній основ-
ного морфоло-
гічного типу), 

)( dm ±  
100,0 8-9  (1,3±4,0)⋅106 (85,4±8,7) 
250,0 8-9  (1,5±3,1)⋅106 (86,6±9,1) 
500,0 - - - 

 
LBA 

 

 
4/ (2,2±1,4)⋅107

1000,0 - - - 
100,0 7-8 (6,5±5,3)⋅106 (89,3±7,1) 
250,0 7  (5,9±4,0)⋅106 (84,2±5,0) 
500,0 - - - 

 
ЕА 

 
4/ (7,8±2,6)⋅106

1000,0 - - - 
100,0 5-7  (8,2±1,5)⋅106 (85,5±10,5) 
250,0 5-6  (8,4±1,0)⋅106 (88,1±11,0) 
500,0 - - - 

 
ВНІА 

 
4/ (9,4±4,8)⋅106

1000,0 - - - 
100,0 5 (6,9±4,2)⋅106 (80,7±9,1) 
250,0 5  (6,5±3,0)⋅106 (82,4±6,6) 
500,0 - - - 

 
ОША 

 
7/ (6,3±1,2)⋅106

1000,0 - - - 
 
  
Таблиця 2.  Вплив стимулятора росту чумного мікроба (СРЧМ) на ріст  мікроорганізмів роду Bar-

tonella при їх вирощуванні на  поживних середовищах 
Показники впливу СРЧМ на ріст бартонел Тип ПС, 

в яке до-
давали 
СРЧМ 

Кількість штамів 
бартонел, взятих в 
експеримент/ ви-
хідна концентрація 
бактерій в робочих 
суспензіях визна-
чена на ОША, 
КУО/мл, )( dm ±  

Концент-
рація 

СРЧМ в 
ПС 

(мл/л) 

швидкість рос-
ту (час - доба 
утворення мак-
роколоній ви-
димих неозбро-
єним оком) 

утворених мак-
роколоній при 
дозованому ви-
сіві робочих 
суспензій 
КУО/мл, 

)( dm ±  

характеристика 
макроколоній 
(% типових ко-
лоній основного 
морфологічного 
типу), )( dm ±  

10,0 - - - 
50,0 5-6  (1,5±0,9)⋅107 (82,8±11,0) 

 
LBA 

 
4/ (2,2±1,4)⋅107

100,0 5-6 (1,8±0,4)⋅107 (75,6±13,4) 
10,0 10-12 (5,5±2,9)⋅106 (84,0±4,2) 
50,0 5-6 (2,3±4,1)⋅107 (83,3±7,1) 

 
ЕА 

 
4/ (7,8±2,6)⋅106

100,0 3-5 (3,3±1,8)⋅107 (75,8±9,2) 
10,0 10-12  (4,9±6,0)⋅106 (86,4±3,9) 
50,0 4-5 (5,0±2,9)⋅107 (82,0±11,2) 

 
ВНІА 

 
4/ (9,4±4,8)⋅106

100,0 3-4 (5,8±5,1)⋅107 (77,4±8,0) 
10,0 4-5 (8,9±3,5)⋅106 (82,8±9,2) 
50,0 3-4 (1,1±0,3)⋅107 (72,4±8,2) 

 
ОША 

 
7/ (6,3±1,2)⋅106

100,0 3-4 (1,4±0,7)⋅107 (68,8±10,4) 
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Таблиця 3. Вплив стимуляторів – ЕНКАД та ДПД на ріст мікроорганізмів роду Bartonella при їх ви-

рощуванні на поживних середовищах 
Концентрація в ПС 

(мл/л) 
Показники впливу ЕНКАД та ДПД на ріст бартонел Тип ПС, в 

яке дода-
вали ЕН-
КАД та 
ДПД 

Кількість штамів 
бартонел, взятих 
в експеримент/ 
вихідна концен-
трація бактерій в 
робочих суспен-
зіях визначена на 
ОША, КУО/мл, 

)( dm ±  

 
ЕНКАД 

 
ДПД 

швидкість рос-
ту (час – доба 
утворення 
макроколоній 
видимих не-
озброєним 
оком) 

утворених мак-
роколоній при 
дозованому ви-
сіві робочих су-
спензій КУО/мл, 

)( dm ±  

характеристика 
макроколоній (% 
типових колоній 
основного мор-
фологічного ти-
пу), )( dm ±  

30,0  - - - 
60,0  - - - 

 
LBA 

4/ (2,2±1,4)⋅107

 60,0 - - - 
30,0  - - - 
60,0  - - - 

 
ЕА 

4/ (7,8±2,6)⋅106

 60,0 - - - 
30,0  - - - 
60,0  - - - 

 
ВНІА 

4/ (9,4±4,8)⋅106

 60,0 - - - 
30,0  5-6 (9,8±2,5)⋅106 (84,4±6,0) 
60,0  5-6 (1,1±0,2)⋅107 (82,8±10,0) 

 
ОША 

7/ (6,3±1,2)⋅106

 60,0 6-7 (6,9±1,5)⋅106 (78,8±7,4) 
 
 При первинному висіві зразків клінічного 
матеріалу, як правило, переважна більшість (близько 
90%)утворених макроколоній бартонел мають типову 
морфологію. При пересівах чистих культур цих мік-
роорганізмів питома вага типових макроколоній зме-
ншується, а атипових – збільшується, пропорційно 
збільшенню кількості послідовних пасажів. Так, ти-
повий штам B. henselae CCUG 30454 BT, який виділе-
ний науковцями США в 1992 р. із крові ВІЛ-
інфікованого хворого [29], в результаті багатьох по-
передніх лабораторних пасажів, при культивуванні на 
ОША утворює атипові S-форми (рис. 1). Експеримен-
ти із застосуванням стимуляторів росту (ГЕМ, СРЧМ, 
ЕНКАД, ДПД) для підвищення ефективності вирощу-
вання штамів Bartonella spp. на поживних середови-
щах дозволили встановити загальну закономірність, 
яка полягає в тому, що внаслідок впливу стимуляторів 
росту, при зростанні показника КУО/мл та швидкості 
утворення макроколоній, пропорційно зростає відсо-
ток їх атипових форм (табл. 1, 2, 3). Максимальний 
приріст (майже на 16%) атипових форм макроколоній 
був відзначений при  вирощуванні штамів Bartonella 
spp. на ОША із доданим СРЧМ в концентрації 100 
мл/л. Однак, в усіх випадках при застосуванні стиму-
ляторів росту, близько 70% і більше утворюваних 
макроколоній бартонел зберігали типову морфологію, 
що при проведенні мікробіологічної діагностики БІ 
забезпечує можливість для виділення та ідентифікації 
її збудника. Крім того, вибіркове дослідження власти-
востей 50-ти субклонів із атипових макроколоній по-
казало, що вони мають характерну для бартонел мор-
фологію клітин, тинкторіальні та біохімічні властиво-
сті, володіють специфічною антигенною активністю 
при відтворенні РНІФ із використанням антибартоне-
льозних позитивних імуноглобулінів кролика.  
 

Висновки 
 1. Бактерії роду Bartonella характеризу-
ються високою вибагливістю до  поживних сере-
довищ і потребують особливих умов для  культи-
вування.  
 2. Результати експериментальних дослі-
джень показали, що внесення до  поживних сере-
довищ в якості стимуляторів росту ГЕМ, СРЧМ, 
ЕНКАД і ДПД дозволяє збільшити кількість та 
прискорити ріст (утворення) макроколоній барто-
нел, при цьому, зростає відсоток макроколоній з 
атиповою морфологією. У субклонів із атипових 
макроколоній зберігаються характерні для барто-
нел морфологія клітин, тинкторіальні, біохімічні 
та серотипічні властивості.  
 3. Характер і ступінь прояву стимулюю-
чого впливу на мікроорганізми роду Bartonella 
випробуваних інгредієнтів визначається типом 
стимулятора та його концентрацією в поживному 
середовищі. ГЕМ і СРЧМ є критично необхідни-
ми стимулюючими факторами, додавання яких в 
оптимальних концентраціях забезпечує приско-
рений ріст бартонел на різних поживних середо-
вищах. ЕНКАД і ДПД не є критично необхідними 
ростовими факторами для бартонел, тому здатні 
стимулювати ріст цих бактерій при додаванні їх 
до збалансованих поживних середовищ.  
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МОЗ України 
З метою удосконалення поживних середовищ для 
прискорення виділення і вирощування штамів Bar-
tonella spp. був досліджений стимулюючий вплив на 
них ряду інгредієнтів: геміну (ГЕМ); стимулятора 
росту чумного мікробу (СРЧМ); суміші продуктів 
ферментативного гідролізу дріжджів (ЕНКАД); сумі-
ші росту в складі дипиримидил пиримидин (тетраме-
токси)-етиканіну, тетраетил-тетраметоксі-феніл-
ізохіноліну, фенілметілбензімідазолу (ДПД). Встано-
влено, що характер і ступінь прояву стимулюючого 
впливу випробуваних інгредієнтів на ріст штамів Bar-
tonella spp. визначається типом стимулятора та його 
концентрацією в середовищах. 
Ключові слова: Bartonella, поживні середовища, сти-
мулятори росту, макроколонії. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
СРЕД  ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГ-
НОСТИКИ БАРТОНЕЛЛЕЗНОЙ  ИНФЕКЦИИ  
Похил С.И., Бондаренко Е.В., Тимченко Е.Н., Бон-
даренко А.В.* 
Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. 
Мечникова АМН Украины (г. Харьков),  
*Харьковский государственный медицинский 
университет МОЗ Украины  
С целью усовершенствования питательных сред для 
более быстрого выделения и выращивания штаммов 
Bartonella spp. было исследовано стимулирующее 
влияние на них ряда ингредиентов: гемина (ГЕМ); 
стимулятора роста чумного микроба (СРЧМ); смеси 
продуктов ферментативного гидролиза дрожжей 
(ЕНКАД); смеси для стимуляции роста в составе ди-
пиримидил пиримидин (тетраметокси)-этиканина, 
тетраэтил-тетраметокси-фенил-изохинолина, фенил-
метилбензимидазола (ДПД). Установлено, что харак-
тер и степень проявления стимулирующего влияния 
изученных ингрединтов на рост штаммов Bartonella 
spp. определяется типом стимулятора и его концен-
трацией в среде. 
Ключевые слова: Bartonella, питательные среды, 
стимуляторы роста, макроколонии. 
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IMPROVEMENT OF NUTRIENT MEDIA FOR 
MICROBIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF BAR-
TONELLA INFECTION   
Pokhil S.I., Bondarenko E.V., Timchenko E.N. and 
Bondarenko A.V.* 
I.Mechnikov Institute of Microbiology and Immunol-
ogy, Academy of Medical Sciences (Kharkov),  
*Kharkov State Medical University 
To improve nutrient media for the more rapid isolation 
and growth of Bartonella spp. strains there was studied 
the stimulating effect on them of number of ingredients: 
hemine (HEM); stimulator of plague microbe growth 

(SPMG); mixture of the products of enzyme hydroly-
sis of yeast (MPEHY); growth stimulating mixture 
consisting of dipyrimidyl pyrimidine (tertamethoxy)-
ethicanine, tetraethyl-tetramethoxy-phenyl-iso-
quinoline, phenylmethylbenz-imidazole (DPD). It 
was found that the character and degree of stimulat-
ing effect of studied ingredients on growth of Bar-
tonella spp. strains is determined by type of the 
stimulator and its concentration in medium.  
Key words: Bartonella, nutrient media, growth 
stimulators, macrocolonies 
 


	УДК 616.98:578.828.6
	Похил С.І., Бондаренко О.В., Тимченко О.М., Бондаренко А.В.*
	Вступ
	Результати та їх обговорення

	Показники впливу ГЕМ на ріст бартонел

	LBA
	ЕА
	ВНІА
	ОША
	Таблиця 2.  Вплив стимулятора росту чумного мікроба (СРЧМ) н
	Показники впливу СРЧМ на ріст бартонел

	LBA
	ЕА
	ВНІА
	ОША
	Показники впливу ЕНКАД та ДПД на ріст бартонел
	ЕНКАД


	LBA
	ЕА
	ВНІА
	ОША
	Висновки


	УДК 616.98:578.828.6
	Похил С.І., Бондаренко О.В., Тимченко О.М.,
	Бондаренко А.В.*

	УДК 616.98:578.828.6
	Похил С.И., Бондаренко Е.В., Тимченко Е.Н., Бондаренко А.В.*


