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В останні десятирічча зросла цікавість дос-

лідників до питання взаємодії мікроорганізмів, які 

знаходяться в організмі людини, а також представ-

лення їх як соціальні компоненти, які формують 

багаточисельні асоціації. Компоненти цих асоціацій 

активно взаємодіють між собою та формують спе-

цифічно організовані та прикріплені до субстрату 

біоплівки [1].  

Утворення біоплівок можна спостерігати у 

представників роду Candida і, перш за все, 

С.albicans, який є одним з найбільш небезпечних 

диморфних грибів, патогенних для людини. Доведе-

но, що С.albicans виділяється у 80 - 95% хворих на 

урогенітальний кандидоз, а також є причиною у 10% 

всіх випадків септицемій у людини [2, 3, 4]. 

Збільшення захворювань викликаних Candi-

da в остнанні роки йде паралельно з ростом викори-

стання медичного обладнання, яке імплантується 

(лінз, катетерів, протезів, штучних клапанів серця) 

[4]. 

Гриби, головним чином С. albicans, займа-

ють третє місце серед збудників так званих катетер–

асоційованих інфекцій та друге місце як причина 

смертності від них [5]. 

Крім того клітини Candida здатні також аг-

регувати і зв’язуватися з  іншими бактеріями, най-

більш часто з S. aureus та S. epidermidis, утворюючи 

складні мультивидові спільноти [6]. 

У складі біоплівок мікроорганізми в 50 – 

500 разів більш стійкі до дії дезінфікуючих речовин, 

антибактеріальних препаратів, бактеріофагів, анти-

тіл та фагоцитів [7]. Враховуючи це, антибіотикоте-

рапія та захисні механізми організму є неефектив-

ними у боротьбі з інфекціями, які супроводжуються 

утворенням біоплівок [8]. Пошук речовин, які бу-

дуть здатні інгібувати утворення біоплівок, є актуа-

льним завданням теперешнього часу.  

Антимікотичні препарати на основі тербі-

нафіну отримали досить широке використання у 

зв’язку з їх високою ефективністю субстанції у від-

ношенні до грибів роду Candida, та всеж залишаєть-

ся проблема резистентності цих мікроорганізмів у 

формі біоплівок. 

Бензоіїлпероксид – лікарська речовина ан-

тисептичної дії, яка використовується при лікуванні 

запальних захворювань шкіри та має єфективність у 

відношенні багатьох мікроорганізмів, у тому числі 

S. аureus і С. аlbicans. 

Таким чином, можливо застосування комбі-

нації тербінафіну і бензоіїлпероксиду на консорціум 

С. аlbicans і S. аureus буде більш ефективним ніж 

окремих компонентів. 

Метою даної роботи є вивчення здатності 

до формування біоплівок ізолятів S. аureus і С. 

аlbicans і референтних штамів S. aureus АТСС 25923 

та С. аlbicans АТСС 885, а також визначення проти-

мікробної дії комбінації тербінафіну та бензоїлперо-

ксиду  у відношенні консорціума С. аlbicans та S. 

aureus. 

Матеріали та методи. Для визначення здат-

ності до формування біоплівок були використані 

штами S. aureus, виділені від хворих хірургічного 

відділення з гнійно–запальними інфекціями (n=10), 

та С. аlbicans від хворих на пневмонію (n=10). В 

якості контролю використовували референтні шта-

ми S. aureus АТСС 25923 та С. аlbicans АТСС 885. 

Здатність до формування біоплівок визначали 

за методом вирощування в 96–ти луночних  план-

шетах з додаванням 150 мкл поживного середовища 

(поживний бульйон для S. аurеus, рідке середовище 

Сабуро для C. аlbicans) та 10 мкл інокулюма добо-

вих культур, крім останньої лунки – контроль (фізи-

ологічний розчин). Планшети інкубували у термос-

таті при температурі 37°С протягом 24 год. з насту-

пним відмиванням. В першу лунку вносили 50 мкл 

протимікробних препаратів та титрували, крім 

останньої – контроль. Планшети інкубували у тер-

мостаті при температурі 37 °С 24 год. Через добу 

результати оцінювали за оптичною щильністю при 

довжині хвилі 545 нм на фотометрі СФ – 46. Міні-

мальну подавляючу концентрацію (МПК) тербіна-

фіну і бензоїлпероксиду визначали методом серій-

них розведень в полістиролових планшетах. Отри-

мані дані та визначенні МПК статистично обробля-

ли за допомогою пакету програми Excel. 

Результати дослідження. При визначенні 

здатності до формування біоплівок С. аlbicans та S. 

aureus були отримані наступні дані (табл. 1).   

 

Таблиця 1.- Здатність ізолятів та референтних штамів С. аlbicans та S. аureus утворювати біоплівки 

Назва штаму Середня оптична щильність (од. ОЩ) 

Ізоляти Референтні штами 

С. аlbicans 0,0885±0,01* 0,0667±0,012* 

S. aureus 0,0854±0,014* 0,0538±0,013* 

С. аlbicans та S. aureus 0,1115±0,012* 0,0887±0,01* 

Примітка: * різниця достовірна р<0,05 
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Результати досліджень 3 експериментів. 

Аналізуючи дані проведеного дослідження 

можна зазначити, що здатність до формування біоп-

лівок була різна. Так ізоляти С. аlbicans та  

S. aureus мали достовірно високі показники, ніж ре-

ференті штами, (р<0,05).  

Середня оптична щильність біоплівок для 

ізолятів С. аlbicans склала 0,0885±0,01 одиниць оп-

тичної щильності (од. ОЩ) та 0,0667±0,012 од. ОЩ 

для референтних штамів. Показники середньої оп-

тичної щильності біоплівок S. aureus були меншими 

ніж у С. аlbicans та склали 0,0854±0,014 од. ОЩ для 

ізолятів та 0,0538±0,13 од. ОЩ для референтних 

штамів.  

Найбільші показники середньої оптичної 

щильності були у біоплівок, утворених асоціацією 

С. аlbicans та S. aureus та склали 0,1115±0,012 од. 

ОЩ для ізолятів та 0,0887±0,01 од. ОЩ для рефере-

нтих штамів. 

При визначенні МПК тербінафіну, бензоїл-

пероксиду та їх комбінацій на планктонні клітини і 

біоплівки С. аlbicans та S. aureus були отримані на-

ступні дані (табл. 2). 

 

Таблиця 2.- Показники середньої оптичної щильності при визначенні МПК тербінафіну та бензоіїлпе-

роксиду на планктонні клітини та біоплівки  С. аlbicans та S. aureus 

Назва штаму Концентрація проти-

мікробної 

речовини, 

мкг/мл 

Планктонні 

клітини 

 

Біоплівки 

 

Планктонні 

клітини 

Біоплів-

ки 

 

Середня оптична щильність 

(од. ОЩ) 

Мінімальна подавляюча 

концентрація (МПК) 

мкг/мл 

С. аlbicans тербінафін (64)  0,0483±0,012 0,0715±0,007 4 32 

С. аlbicans бензоїлпероксид (50)  0,0563±0,006 0,0742±0,007 6,25 25 

S. aureus Тербінафін (64) 0,0543±0,015 0,0754±0,01 16 32 

S. aureus Бензоїлпероксид (50) 0,0505±0,006 0,0688±0,008 3,1 12,5 

С. аlbicans + S. 

aureus 

бензоїлпероксид (50) 0,0509±0,01 0,0697±0,007 6,25 25 

С. аlbicans + S. 

aureus 

Тербінафін (32) + бен-

зоїлпероксид (25) 

0,0401±0,01 0,0604±0,014 1,3 7,1 

Примітка: * різниця достовірна р<0,05 

 

Результати та обговорення  

В результаті проведеного дослідження було 

встановлено, що антимікотичний препарат на основі 

тербінафіну та антисептик бензоїлпероксид мають 

досить високу ефективність відносно планктонних 

клітин С. аlbicans та S. аureus, але меншу ефектив-

ність відносно біоплівок. 

Так, при визначенні дії тербінафіну МПК 

для планктонних клітин  

С. аlbicans склала 4 мкг/мл, для біоплівок 32 мкг/мл, 

показники середньої оптичної щильності для планк-

тонних клітин склали 0,0483±0,012 од. ОЩ та 

0,0715±0,007 од. ОЩ для біоплівок. 

При визначенні МПК бензоїлпероксиду на 

планктонні клітини С. аlbicans показники склали 

6,25 мкг/мл, для біоплівок 25 мкг/мл. Середня опти-

чна щильність склала 0,0563±0,006 од. ОЩ для пла-

нктонних клітин та 0,0742±0,007 од. ОЩ для біоплі-

вок.. При визначенні дії тербінафіну на S. aureus 

показники середньої оптичної щильності для планк-

тонних клітин склали 0,0543±0,015 од. ОЩ та 

0,0754±0,01 од. ОЩ для біоплівок, МПК склала 16 

та 32 мкг/мл відповідно. 

Показники середньої оптичної щильності 

при визначенні дії бензоїлпероксиду на S. aureus 

склали 0,0505±0,006 од. ОЩ для планктонних клі-

тин  та 0,0688±0,56 од. ОЩ для біоплівок, МПК 

склала 3, 1 та 12,5 мкг/мл відповідно. 

Високу єфективність мав бензоїлпероксид 

відносно консорціума С. аlbicans та S. aureus, показ-

ники середньої оптичної щильності склали 

0,0509±0,01 од. ОЩ для планктонних клітин та 

0,0697±0,007 од. ОЩ для біоплівок, МПК склала 

6,25 та 25 мкг/мл відповідно. 

Комбінована дія тербінафіну та бензоїлпе-

роксиду виявилась найбільш ефективною у відно-

шенні асоціації С. аlbicans та S. aureus, показники 

середньої оптичної щильності склали 0,0401±0,01 

од. ОЩ для планктонних клітин та 0,0604±0,0144 

од. ОЩ для біоплівок, МПК склала 1,3 та 7,1 мкг/мл 

відповідно. 

Таким чином, за даними проведених дослі-

джень можна припустити, що здатність до форму-

вання біоплівок більш висока у ізолятів, ніж у рефе-

рентних штамів, найбільші показники середньої 

оптичної щильності було встановлено у біоплівок, 

які утворені консорціумом С. аlbicans та  

S. aureus. При визначенні діі тербінафіну та бензоїл-

пероксиду на С. аlbicans та S. aureus була виявлена 

досить висока їх ефективність у комбінації. 

Перспективним напрямком подальшого до-

слідження є визначення дії інших протимікробних 

засобів та їх комбінацій для подолання антибіотико-

резистентності штамів С. аlbicans та S. aureus. 
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КОМБІНОВАНА ДІЯ ТЕРБІНАФІНУ ТА БЕН-

ЗОЇЛПЕРОКСИДУ НА КОНСОРЦІУМ 

САNDIDA ALBІCANS І STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS.  

Лупай О. В. 

Залишається актуальною проблема антибіотикоре-

зистентності мікроорганізмів у формі біоплівок, 

особливо при змішанних інфекціях. Штами С. 

аlbicans та S. aureus виявляють здатність до утво-

рення біоплівок, найбільш виражену у асоціаціях 

цих мікроорганізмів. Визначено, що комбінована дія 

тербінафіну і бензоілпероксиду є ефективною у від-

ношенні консорціума С. аlbicans та S. aureus. 

Ключові слова: С. аlbicans, S. aureus, тербінафін, 

бензоілпероксид. 

 

УДК: 579.862+582.282.23]:615.28:616-092.4 

КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ТЕРБИ-

НАФИНА И БЕНЗОИЛПЕРОКСИДА НА КОН-

СОРЦИУМ САNDIDA ALBІCANS И STAPHY-

LOCOCCUS AUREUS.  

Лупай Е. В. 

Остается актуальной проблема антибиотикорези-

стентности микроорганизмов в форме биопленок, 

особенно при смешанных инфекциях. Штами С. 

аlbicans и S. aureus проявляют способность к фор-

мированию биопленок более выраженную в ассоци-

ациях этих микроорганизмов. Определено, что ком-

бинированное действие тербинафина и бензоилпе-

роксида эффективно в отношении консорциума С. 

аlbicans и S. aureus. 

Ключевые слова: С. аlbicans, S. aureus, тербинафин, 

бензоилпероксид. 
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THE COMBINED ACTION OF TERBINAFINE 

AND BENZOYL PEROXIDE ON THE CONSOR-

TIUM SANDIDA ALBІCANS AND STAPHYLO-

COCCUS AUREUS. 

Lupai E.V. 

Remains an urgent problem of antibiotic resistance of 

microorganisms to form biofilms, especially in mixed 

infections. Strains of C. albicans and S. aureus exhibit 

the ability to form biofilms in a more pronounced asso-

ciation of these microorganisms. It was determined that 

the combined action of terbinafine and benzoylperoxide 

effective against C. albicans and a consortium of  S. 

aureus. 

Key words: C. albicans, S. aureus, terbinafine, ben-

zoylperoxide 


