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Представлено результати досліджень бакте-
рійної контамінації поверхневих водойм Українського 
Придунав’я. Встановлено контамінацію всіх зразків 
води умовно-патогенною та патогенною мікрофло-
рою, що свідчить про наявність персистувальних 
джерел антропогенного забруднення неочищеними 
стічними водами. Це підтверджує біохімічна диферен-
ціація видів роду Citrobacter, що обумовлює доцільність 
верифікації цих збудників у хворих на гастроентероко-
літи нез’ясованої етіології. Показано, що вода вивчених 
поверхневих водойм є сприятливим середовищем для 
розмноження холерних вібріонів, легіонел, збудників 
туляремії та лептоспірозу. Зважаючи, що частина 
поверхневих водойм цього регіону використовується 
як джерела централізованого господарсько-питного 
водопостачання, обґрунтовано необхідність впрова-
дження ефективних технологій знезараження води 
та проведення систематичного мікробіологічного 
моніторингу забруднення умовно-патогенною та 
патогенною мікрофлорою води поверхневих водойм із 
застосуванням сучасних методів досліджень, зокрема 
генотипування виділених штамів.

Ключові слова: вода, поверхневі водойми, конта-
мінація, умовно-патогенна мікрофлора, патогенна 
мікрофлора, Українське Придунав’я.

Як відомо, проблема забруднення поверхневих 
водойм України з кожним роком набуває все більшої 
актуальності. Це повною мірою стосується гирлової зони 
Дунаю та придунайських озер (Кагул, Кугурлуй, Ялпуг, 
Катлабуг, Китай, Сасик).

Для стоку Дунаю є характерним інтенсивне фекаль-
не забруднення. Це підтверджують результати дослі-
джень мікробіологічного (фекального − Escherichia coli 
та ентерококи) забруднення Дунаю у 31 точці відбору 
(22 точки безпосередньо на Дунаї, 9 – у притоках) у 
Німеччині, Австрії, Угорщині, Сербії, Румунії. Стан за-
бруднення класифіковано як критичний, сильно або над-
мірно забруднений. Найбільш високі рівні забруднення 
знайдені у Дунаї між Будапештом і Белградом [1].

Слід особливо зазначити евтрофікацію придунай-
ских озер [2], внаслідок чого відбувається надмірне 
розмноження синьо-зелених водоростей [3]. На думку 
автора [4], у цьому випадку слід очікувати максималь-
ного розвитку бактерій, у тому числі бактерій групи 
кишкової палички, умовно-патогенних та патогенних 
мікроорганізмів і, насамперед, легіонелл. Висловлено 
припущення стосовно формування стійкого осередку 
холери, оскільки періодично в морській воді виявляються 
НАГ-вібріони, а також природно-осередкових зоонозних 
інфекцій − туляремії і лептоспірозу. 

Раніше нами констатовано високі відсотки невід-
повідності якості води за санітарно-мікробіологічними 
показниками всіх водних об’єктів 1 та 2 категорії цього 
регіону. Так, за індексом лактозо-позитивних кишкових 
паличок (ЛКП), який є критерієм свіжого фекального 
забруднення, невідповідність констатовано у 100 % над-
нормативних проб в Ізмаїлі (2009-2011 рр.), Ренійському 
та Татарбунарському (2009-2013 рр.), Кілійському райо-
нах (2011-2013 рр.) [5]. 

Таким чином, існують всі підстави для забруднен-
ня даних поверхневих водойм умовно-патогенною та 
патогенною мікрофлорою. Однак, за нашими даними, 
дослідження у цьому напрямку не проводились. 

Таким чином, мета даної роботи полягала у харак-
теристиці бактерійної контамінації поверхневих водойм 
Українського Придунав’я з акцентом на виділення 
умовно-патогенної та патогенної мікрофлори.

Матеріали і методи
В роботі застосовували санітарно-мікробіологічні та 

мікробіологічні методи досліджень.
Зразки води поверхневих водойм Українського При-

дунав’я об’ємом 0,5 дм3 відбирали 23, 24 липня 2014 р. 
Місця відбору проб води показані у таблиці 1.

У ході дослідження визначали загальне мікробне число 
(ЗМЧ), індекс ЛКП, індекс ентерококу, наявність патогенних 
та умовно-патогенних мікроорганізмів (ПМ/УПМ). Для іден-
тифікації мікроорганізмів використовували загальновідомі 
комерційні поживні середовища: лужний агар, лужний агар 
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з 3 % naCl, Ft агар, середовище елективне для виділення 
легіонел (СЕЛ), середовища тіогліколеве, Ендо, Сабуро, 
Кліглера, Гіса, АГВ, поживний агар для культивування мік-
ро організмів (СПА), елективний сольовий агар, МПБ с 1 % 
глюкози. Також застосовували системи індикаторні паперові 
(СІП), сироватки аглютинуючі типові холерні, полівалентні 

ешерихіозні та сальмонельозні (АВСDE), адсорбовані для 
РА, аглютинуючі адсорбовані О полівалентні сальмоне-
льозні рідких груп; набори реагентів для виявлення ДНК 
Legionella pneumophila в біологічному матеріалі та об’єктах 
навколишнього середовища методом ПЛР «АмпліСенс 
Legionella pneumophila − FL». 

Таблиця 1

Місця відбору проб води поверхневих водойм Українського Придунав’я

№№ 
п/п

Найменування 
водного об’єкту Найменування та місце розташування пунктів спостережень (створів)

1 р. Дунай 163 км від гирла ріки, м. Рені, кордон з Румунією
2 р. Дунай 94 км від гирла, м. Ізмаїл, питний водозабір
3 р. Дунай 48 км від гирла, м. Кілія, питний водозабір
4 р. Дунай 20 км від гирла, м. Вилкове, питний водозабір
5 оз. Кагул ГНС Нагірне; відстань від с. Нагірне Ренійського району – 3 км
6 оз. Ялпуг Болградський питний водозабір, с. Оксамитне Болградського району
7 оз. Ялпуг с. Нова Некрасівка Ізмаїльського району
8 оз. Катлабух НС-2 Суворовської ЗС, Ізмаїльський район
9 оз. Катлабух ГНС Кірова

10 оз. Китай Червоноярська ГНС; відстань від с. Червоний Яр Кілійського району – 3 км
11 оз. Китай Василівська ГНС

12 р. Ялпуг впадає в оз. Ялпуг; 5,4 км від гирла; 
с. Табаки Болградського району, кордон з Молдовою

13 р. Карасулак впадає в оз. Ялпуг; 3,3 км від гирла по руслу ріки; с. Криничне Болградського району
14 р. Єніка впадає в оз. Катлабух; 0,1 км від гирла по руслу ріки, с. Першотравневе Ізмаїльського району

15
Зрошувальний 
канал р. Дунай 
− оз. Сасик

1,2 км від ріки по руслу каналу, а/д міст

Паралельно досліджували зразки води на наявність 
збудника туляремії біологічним методом: після попередньої 
концентрації через мембранні фільтри № 2 заражали білих 
мишей. 

Для проведення ампліфікації при дослідженні методом 
ПЛР використовували ампліфікатори «Rotor-Gene» 6000 
та «Сorbett Research» (Австралія) в режимі реального 
часу. 

Виділені мікроорганізми ідентифікували згідно класи-
фікації Bergey, відповідно інструктивно-методичних доку-
ментів та даних сучасної літератури [6-12]. 

В експериментах із оцінки виживання збудника туля-
ремії у воді водойм використовували живий вакцинний 
штам Francisella tularensis 15 Г. Готували суспензію мікро-
бної культури концентрацією 109 КУО/см3 та титрували до 
4 кін цевих концентрацій – 10, 102, 103, 104 КУО/см3 на воді 
зразків 3, 5, 7, 9, 10, 14. Воду використовували в нативному 
виді, без попередньої обробки. ПЛР проводили з викорис-
танням набору для ампліфікації Freeze-Dried Reagents Kit 
(Idacho technology). Ампліфікацію та детекцію проводили 
згідно інструкції на приладі R.A.P.I.D. Lt Idacho technology 
Instrument. 

Аналогічні дослідження проведені для Leptospira spр. 
(серовар L. icterohaemorrhagiae). Проведено ПЛР у реаль-
ному часі для виявлення нуклеїнових кислот (НК) в різних 
концентраціях. В якості тест-штаму використовували штам 
відповідного серовару лептоспір з філіалу національної 
колекції патогенних для людини мікроорганізмів, яка роз-
ташована на базі УНДПЧІ. Як відомо, L. icterohaemorrhagiae 
найбільш часто викликає інфекцію у людей. Виділення РНК 
L. icterohaemorrhagiae здійснювали за допомогою «РИБО-
золь-С». ПЛР проводили з використанням набору реагентів 
для проведення реакції зворотної транскрипції 16S РНК та 
ПЛР-ампліфікації кДНК патогенних геновидів лептоспір з 
гибридізаційно-флуоресцентною детекцією в режимі «ре-
ального часу» «АмпліСенс Leptospira-FL». Ампліфікацію 
проводили згідно інструкції на приладі Rotor-Gene 6000.

Результати досліджень та їх обговорення
Результати досліджень санітарно-показової, умовно-

патогенної та патогенної мікрофлори представлені у 
таблиці 2. 

Привертає увагу, що у всіх зразках, навіть у тих (3, 
4, 14), де показники ЗМЧ, ЛКП були порівняно невисокі, 
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а ентерококи взагалі відсутні, виділено певні умовно-
патогенні та патогенні мікроорганізми. Тут вирізняється 
зразок 9, де при високому ЗМЧ (14940 КУО/см3), одиноч-
них ЛКП та відсутності ентерококу констатовано наявність 
Vibrio spp., E. сoli. Очевидно, що у цьому випадку виникає 

потреба ретельного дослідження цієї води в даній точці  
(оз. Катлабух, ГНС Кірова) впродовж моніторингу.

Таксономічний спектр бактерій, виділених із води 
поверхневих водойм Українського Придунав’я, пред-
ставлено у таблиці 3. 

Таблиця 2

Результати досліджень санітарно-показової, умовно-патогенної та патогенної мікрофлори води  
поверхневих водойм Українського Придунав’я

№№ 
проб

ЗМЧ, 
КУО/см3

Індекс ЛКП, 
КУО/дм3

Індекс  
ентерококу,  

КУО/дм3
Патогенні (ПМ)/умовно-патогенні мікроорганізми (УПМ)

1 350 102 102 Salmonella spp. РГ, Vibrio spp., E.coli, *СРК, Васillus spp.
2 1450 103 103 Salmonella spp. РГ, Vibrio spp., E.coli, Proteus mirabilis.
3 100 101 - Vibrio spp., Salmonella spp. РГ, Citrobacter spp., Legionella spp.
4 140 101 - Васillus spp. 
5 180 102 102 Citrobacter spp., Vibrio spp., Proteus vulgaris, *СРК, Васillus spp.
6 1420 103 102 Vibrio spp., Enterobacter spp.
7 380 102 101 Enterobacter spp.
8 10360 105 106 Vibrio spp., Proteus vulgaris, Citrobacter spp., *СРК, Enterobacter spp.
9 14940 101 - Vibrio spp., E. coli

10 2880 103 103 Salmonella spp. РГ, Proteus vulgaris
11 1800 102 101 Enterobacter spp., Васillus spp.
12 240 103 102 Vibrio spp., Enterobacter spp., Васillus spp.
13 960 102 103 Citrobacter spp., E. coli, Enterobacter spp., Proteus vulgaris, Васillus spp.
14 500 101 - Vibrio spp. 
15 650 103 103 Vibrio spp., Васillus spp.

Примітка: * – СРК (сульфітредукуючі клостридії); ** – РГ (рідкісних груп).

Таблиця 3

Таксономічний спектр бактерій, виділених із води поверхневих водойм Українського Придунав’я
Група бактерій згідно з визначником Берджі, 1997 Родина Рід

Група 4. Грамнегативні, аеробні/мікроаерофільні палички та коки Legionellaсеae Legionella

Група 5.
Грамнегативні, факультативно анаеробні палички

Enterobacteriaceae

Salmonella
Citrobacter
Enterobacter
Escherichia
Proteus

Vibrionaceae Vibrio
Група 17.
Грампозитивні коки Enterococcus

Група 18.
Грампозитивні палички та коки, що утворюють ендоспори

Васillus
Clostridium

Як видно із отриманих результатів, ізольовані 
штами належали до 10 родів 4 груп. Найбільше різ-
номаніття родів серед ізольованих штамів віднесено 
до родини Enterobacteriaceae. Звертає увагу широке 
розповсюдження сальмонел рідкісних груп, що може 

бути пов’язано з забрудненням водоймищ виділеннями 
птахів.

Дані літератури [13-15] свідчать про поширеність 
представників роду Citrobacter у навколишньому сере-
довищі, воді, ґрунті. Деякі дослідники відносять їх навіть 



ОРИГІНАЛьНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

36

......................................................................................

3(81)2015 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

до природних мешканців кишечника, тому вони нерідко 
виділяються і у практично здорових людей. Відзначено, 
що за частотою висіваємість бактерій роду Citrobacter 
при різних інфекційних процесах коливається від 9,3 
до 14,5 % від загального числа всіх виділених умовно-
патогенних грамнегативних збудників. За даними інших 
авторів, висіваємість бактерій роду Citrobacter при 

Таблиця 4 

Біохімічна диференціація видів роду Citrobacter

Тест/субстрат Кількість
штамів

Види
C. amalonaticus C. diversus C. freundii

Утворення індолу 4 (+); 3(-) + + -
Цитрат (середовище Симонса) 7(+) ± + +
Утворення Н2S 2(+); 5(-) - - ±
Орнітиндекарбоксилаза 6(+); 1(-) + + ±
Ріст у присутності КСn 5(+); 2(-) + - +
Використання малонату 5(+); 2(-) - + ±
Утворення кислоти із:
D-арабітолу 3(+); 4(-) - + -
рафінози 2(+); 5(-) ± - ±
мелібіози 3(+); 4(-) ± - ±
сахарози 5(+); 2(-) ± ± ±
Всього 7 - 3 4

гострих кишкових захворюваннях досягає 19,4-39,0 % 
випадків. 

Біохімічна диференціація видів роду Citrobacter по-
казана в таблиці 4.

За біохімічними ознаками із 7 ізольованих штамів 4 
віднесено до роду С. freundii, 3 − C. diversus. При цьому 
із зразку 3 ізольовано обидва види. 

Всі ізольовані вібріони не належали до виду хо-
лерних, але їх виділення свідчить, що умови водного 
середовища сприятливі для існування також холерних 
вібріонів при занесенні їх у водойму. Аналогічна ситуація 
з виділенням Legionella spp. (зразок 3), які мають спільні 
параметри існування у водному середовищі з видом L. 
pneumophila, який має найбільшу етіологічну значимість 
у захворюванні людини.

Із узятих зразків збудники туляремії та лептоспірозу 
не виділено. Але, зважаючи на природно-осередковий 
характер цих особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) на 
півдні України [16-18], проведено дослідження вижива-
ності музейних штамів цих збудників у воді поверхневих 
водойм Українського Придунав’я.

Результати досліджень збудника туляремії представ-
лені в таблиці 5. Отримані результати свідчать про різну 
чутливість ПЛР при контамінації проб води з різних дже-
рел. При цьому ДНК збудника при зараженні одиночними 
клітинами (10 КУО/см3) не виявлена в жодному зразку. За 
концентрації 102 КУО/см3 ДНК збудника виявлено лише 
в 3 зразках (3, 7, 14), але, починаючи з концентрації 103 

КУО/см3 ДНК F. tularensis – у всіх досліджених зразках. 
Слід зазначити, що в природних умовах у водоймищах 
(на відміну від біологічних об’єктів) висока концентрація 
збудника маловірогідна. Тому необхідно досліджувати 
великі об’єми води з попередньою концентрацією. 

Очевидно, що відсутність позитивних результатів при 
використанні методу ПЛР не є достовірним свідченням 
відсутності збудника у воді досліджених водойм. 

Щодо збудника лептоспірозу, як і у попередньому 
випадку, констатовано різну чутливість ПЛР при дослі-
дженні заражених проб води з різних джерел. НК збуд-
ника L. icterohaemorrhagiae при зараженні одиночними 
клітинами (10 КУО/см3) не виявлено в жодному зразку. 
При зараженні концентрацією 102 КУО/см3 НК збудника 
виявлено лише в 2-х зразках (3, 14), при зараженні 
концентрацією 103 КУО/см3 – в 4, однак починаючи з кон-
центрації збудника 104 КУО/см3 НК L. icterohaemorrhagiae 
виявлено у всіх досліджених пробах (табл. 5). 

Отримані результати підтверджують дані літера-
тури, зокрема [16-18], щодо природної осередковості 
туляремії та лептоспірозу у цьому регіоні. За період з 
1993 по 1999 рр. на півдні України, у тому числі під час 
спалаху туляремії серед населення, було ізольовано 
17 штамів F. tularensis (гризуни, кліщі, вода). Визна-
чення генотипових властивостей ізольованих штамів 
виявило 8 генотипів штамів F. tularensis holarctica 
[17], які характеризувались гетерогенністю. Що ж 
стосується Українського Придунав’я, слід зазначити 
наявність природних осередків туляремії у Кілійському, 
Ізмаїльському районах; туляремії та лептоспірозу – у 
Татарбунарському.
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Таблиця 5

Результати виявлення ДНК F. tularensis 15 Г та НК L. icterohaemorrhagiae при контамінації проб води  
поверхневих водойм різними концентраціями мікроорганізму

№ зразка
ДНК F. tularensis 15 Г НК L. icterohaemorrhagiae
Концентрації, КУО/см3 Концентрації, КУО/см3

10 102 103 104 10 102 103 104

3 - + + + - + + +
5 - - + + - - + +
7 - + + + - - - +
9 - - + + - - + +

10 - - + + - - - +
14 - + + + - + + +

За даними літератури [19], з 1931 по 1998 рр. у 
світі зареєстровано 27 спалахів водно-обумовленого 
лептоспірозу. Звичайними вхідними воротами інфек-
ції є ушкоджена шкіра або кон’юнктива. Разом з тим, 
збудник може проникати через неушкоджену шкіру при 
тривалому впливі забрудненої води. Інгаляція води або 
аерозолів також може привести до інфекції через слизові 
дихальних шляхів. Тому не варто недооцінювати конта-
мінацію лептоспірами поверхневих водойм.

У попередніх дослідженнях бактерійної контамінації 
ропи та лікувальних грязей (пелоїдів) Шаболатського 
(Будакського) лиману [20] виділено штами S. epidermidis, 
E. coli, E. feacalis та гриби роду Candida, що може слу-
жити доказом антропогенного забруднення лиману. При-
чому в Шаболатському лимані штами S. еpidermidis і E. 
coli ізольовано не лише з ропи, але і з пелоїдів; у зразках 
ропи та пелоїдів Будакського лиману диференційовано 
2 види псевдомонад P. aeruginosa і P. scissa. Секве-
новано вібріон Vibrio diazotrophicus, який гіпотетично 
може бути етіологічним чинником епізодичних випадків 
гастроентероколітів невідомої етіології, а також типовий 
штам Methylbacterium aminovorans, який є збудником 
опортуністичних інфекцій.

Висновки
1. Бактерійна контамінація всіх зразків води по-

верхневих водойм, у тому числі умовно-патогенною 
та патогенною мікрофлорою, свідчить про наявність 
персистувальних джерел антропогенного забруднення 
неочищеними стічними водами, що потребує проведен-
ня заходів щодо їх виявлення та усунення.

2. Біохімічна диференціація видів роду Citrobacter 
підтверджує антропогенний характер забруднення води 
досліджених водойм. Тому слід вважати за доцільне ве-
рифікацію цих збудників у хворих на гастроентероколіти 
нез’ясованої етіології.

3. Поверхневі водойми цього регіону слід вважати 
біоценозом, сприятливими для розмноження холерних 
вібріонів, легіонел, збудників туляремії та лептоспірозу.

3. Зважаючи, що частина поверхневих водойм цього 
регіону використовується як джерела централізованого 
господарсько-питного водопостачання, слід вважати за 
необхідне впровадження більш ефективних, порівняно 
із хлором, засобів знезараження води, наприклад ді-
оксиду хлору.

4. Є необхідним проведення систематичного 
мікро біологічного моніторингу забруднення умовно-
патогенною та патогенною мікрофлорою води поверх-
невих водойм Українського Придунав’я із застосуванням 
сучасних методів досліджень, зокрема генотипування 
виділених штамів.
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FEATURES OF UKRAINIAN DANUBE 
SURFACE WATER BODIES BACTERIAL 
CONTAMINATION

L.Yo. Kovalchuk, A.V. Mokiyenko, V.o. Pushkina,  
V.o. Samoylenko, L.V. Matusyak, o.V. Kovbasyuk

SUMMARY. The results of studies of bacterial 
contamination of Ukrainian Danube surface waters 
are presented . The contamination of water samples of 
surface water bodies with potentially pathogenic and 
pathogenic microflora opportunistic pathogens has 
been established. It indicates the presence of persistent 
sources of anthropogenic pollution by untreated 
wastewater. This confirms the biochemical differentiation 
of species of the genus Citrobacter, and stipulates 
expediency of agents verification in the patients with 
gastroenterocolitis of unknown etiology. The water of the 
surface water bodies under study is a favorable breeding 
ground for Vibrio cholerae, Legionella, leptospirosis and 
tularemia pathogens. Taking into account that some 
of the surface water bodies in the region are used 
as sources of centralized economic – drinking water 
supply, the necessity of effective technologies of water 
disinfection and their systematic microbiological pollution 
monitoring is substantiated. It is necessary to consider 
the use of modern research methods, particularly 
isolates genotyping.
Key words: water, surface water, contamination, 
pathogenic microflora, Ukrainian Danube region.
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