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Передмова
Дисципліна "Технічна мікробіологія" входить до циклу природничонаукової підготовки інженерів-технологів, які спеціалізуються в області харчових виробництв. Важливість засвоєння програми цієї дисципліни майбутніми фахівцями пов’язана з тим, що життєдіяльність мікроорганізмів лежить
в основі багатьох різноманітних технологічних процесів, в тому числі і виробництва харчових продуктів.
“Технічна мікробіологія” знайомить студентів з основними аспектами
біології мікроорганізмів, які використовуються в різних біотехнологічних
процесах. Теоретичний курс доповнюється лабораторним практикумом, під
час якого студенти навчаються основам експериментальної мікробіології: мікроскопіюванню, виготовленню мікробіологічних препаратів, приготуванню
поживних середовищ, культивуванню мікроорганізмів і т. п.
Важливою для майбутніх харчовиків є робота з кількісного обліку мікроорганізмів на об’єктах навколишнього середовища та на харчових продуктах.
Лабораторний практикум складається з 7 лабораторних робіт, кожна з
яких містить відповідний теоретичний матеріал, експериментальну частину
та контрольні запитання.
Набуті студентами під час лабораторного практикуму знання та навички
будуть корисні при подальшому вивченні конкретних технологічних процесів та дозволять при необхідності швидко засвоїти більш складні методи експериментальної мікробіології.
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ПРАВИЛА РОБОТИ В МІКРОБІОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

Робота в мікробіологічній лабораторії вимагає суворого дотримання спеціальних правил, що обумовлено двома основними причинами.
По-перше, в мікробіологічній практиці використовують, головним чином,
чисті культури мікроорганізмів, тобто популяції мікроорганізмів одного виду, які є потомством однієї клітини. Оскільки в повітрі, на поверхні предметів, що оточують нас, на одязі, руках, волоссі завжди присутня велика
кількість різноманітної мікрофлори, то для забезпечення стерильності досліджень і щоб уникнути забруднення культур робота повинна проводитися з
дотриманням правил асептики.
По-друге, при роботі з неідентифікованими мікроорганізмами, при їх
виділенні з об'єктів навколишнього середовища та техногенних потоків, можуть бути виділені патогенні й умовно патогенні мікроорганізми. Крім того,
клітини мікроорганізмів можуть бути алергенами для певних індивідуумів.
► Таким чином, для отримання достовірних результатів досліджень та
для забезпечення особистої безпеки та безпеки оточуючих необхідно
дотримання певних правил:
• Кожен студент повинен працювати на постійному робочому місці.
• На робочому місці не повинно бути сторонніх предметів. Під час
роботи з пальником на столі не повинно бути також і зошитів, які
знадобляться пізніше при мікроскопії, щоб замалювати препарати.
• Вся робота виконується в чистому халаті. Довге волосся має бути
підібрано, щоб уникнути його попадання в полум'я пальника.
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• На посуді, що застосовується для культивування мікроорганізмів,
мають бути зроблені написи, що містять назву культури, дату
засіву, прізвище студента та номер групи.
• Усі предмети, які були використані при роботі з живими культурами (предметні та покривні скельця, піпетки, шпателі, чашки Петрі і
т.п.), треба продезінфікувати – обпалити в полум'ї пальника, або занурити в дезінфікуючий розчин.
• Усі засіяні пробірки, чашки або колби поміщають до термостату
або здають викладачеві.
• Відпрацьований матеріал поміщається в певні ємності для їх подальшого знезараження.
• У лабораторії суворо забороняється приймати іжу.
• Наприкінці заняття кожен студент повинен навести порядок на своєму робочому місці.
► Результати, що були отримані під час лабораторної роботи, записують до лабораторного журнала. Записи повинні містити:
• номер і назву роботи,
• дати її початку і закінчення,
• назву об'єктів досліджень,
• умови проведення дослідів,
• методи аналізів,
• зарисовки препаратів і культур,
• отримані результати і висновки з них.
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1
МЕТОДИ СТЕРИЛІЗАЦІЇ
Мета процесу стерилізації полягає в повному знищенні всіх живих мікроорганізмів і спор у середені або на поверхні об’єкта. Стерилізують поживні середовища, лабораторний посуд, інструменти, розчини і т. д.
Стерилізація (від латин. sterilis – безплідний, слово «стерилізація» в
перекладі означає знепліднення) – це знищення мікроорганізмів у різних
об'єктах шляхом дії на них чинниками, згубними для мікробів.
Всі засоби стерилізації розділяють на фізичні, механічні та хімічні;
або на термічні та холодні. Вибір відповідного засобу залежить від властивостей об’єкту стерилізації.
Термічна стерилізація базується на знищенні мікробів за допомогою
високих температур. Знищення мікробів високими температурами легко
здійснюється і найчастіше використовується в практичній діяльності людини та найчастіше застосовується в мікробіологічній практиці. При цьому
потрібно пам'ятати, що у вегетативних (неспорових) клітинах денатурація
білків і загибель починається вже при температурі 56–60 °С. Більш термостійкі спори гинуть у сухій атмосфері при температурі 160°С протягом
1–2 год, а у вологому середовищі загибель спор відбувається при температурі 112–120 °С протягом 20–30 хв.
Низькі температури не вбивають, а лише затримують розвиток мікроорганізмів. Холодні методи стерилізації включають різноманітні методи
знищення мікроорганізмів. Називають їх холодними умовно, щоб підкреслити, що вони не пов’язані з дією високих температур. До цих засобів відносять хімічну стерилізацію або дезинфекцію, різні фізичні методи стерилізації (окрім використання температурного фактору) та механічне звільнення від мікроорганізмів.
До методів термічної стерилізації належать: 1) фламбірування, 2) кип'ятіння,
3) стерилізація сухим жаром, 4) стерилізація текучою парою, 5) стерилізація
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парою під тиском, 6) пастеризація, 7) дробна стерилізація та тиндалізація.
1. Фламбірування (від нім. flamme — полум'я) — прожарювання в полум'ї дрібних металевих або скляних предметів. Це найбільш швидкий і доступний метод стерилізації. Проте його використання поширюється тільки
на термостійки матеріали. Так стерилізують бактеріологічні петлі, металеві
пінцети, скляні шпателі, палички, скельця, фарфорові ступки та інші інструменти. При прожарюванні гинуть усі мікроорганізми (вегетативні та спорові форми). Після прожарювання охолоджені предмети не можна класти на
стіл; їх слід тримати так, щоб вони не торкалися інших предметів.
2. Кип'ятіння є одним з найпростіших способів стерилізації. Проводиться
у стерилізаторі (рис. 1) — металевій прямокутній коробці з кришкою і сіткою
на дні для розташування предметів, що стерилізуються. У нього наливають
воду та нагрівають до кипіння. Кип'ятіння триває від 15–30 хв до 2 г при температурі близько 100°С.

Рисунок 1. Стерилізатор

Кип'ятінням стерилізують дрібні металеві або скляні предмети — шприци,
голки, скляні трубки та ін. При цьому гинуть вегетативні форми мікроорганізмів і частина спор. Кип'ятінням у дистиляті стерилізують мембранні
фільтри. Режим стерилізації для мембранних фільтрів 30–60 хв. з моменту
енергійного закипання води. У мікробіологічній практиці таким способом
стерилізації користуються рідко у зв'язку з тим, що тривале кип'ятіння може
пошкодити оброблюваний матеріал, а скорочення часу кип'ятіння може не забезпечити стерильності.
3.Стерилізація сухим жаром. Проводиться гарячим повітрям у печі Пастера або сушильній шафі. Піч Пастера є шафою з подвійними стінками, пок-
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ритою зовні азбестом для теплоізоляції. В середені шафи розташовані металеві
полиці з отворами, на які поміщають матеріал, що стерилізується. Стерилізація проводиться при температурі 160–170 °С протягом 1,5–2 год.
Стерилізують сухим жаром преважно скляний посуд — чашки Петрі,
піпетки, шпателі, пробірки, колби. Цей метод надійний — гинуть спорові і
неспорові форми мікроорганізмів. Обернутий у папір простерилізований
посуд можна зберігати.
4. Стерилізація текучою парою. Проводиться гарячим вологим повітрям в апараті Коха. У нижню частину металевого циліндру наливають
воду, над нею розташовують полицю з отворами і матеріал, що стерилізується. Апарат щільно закривають конічною кришкою з отвором для виходу пари
і нагрівають на вогні. Коли вода закипить, гаряча водяна пара з температурою близько 100 °С «потече» сильним струменем з отвору кришки. З цієї
миті відраховують час початка стерилізації. Стерилізація текучою парою
триває від 45 хв до 1,5 г залежно від об'єму матеріалу, що стерилізується. В
такий спосіб стерилізують поживні середовища, які не можна нагрівати вище
100°С, наприклад м’ясо-пептонний желатин (при температурі вище 100°С він
розріджується та не застигає). Цей засіб стерилізації не достатньо надійний
— повністю гинуть лише вегетативні форми мікроорганізмів, а спори зберігаються. Для досягнення повної стерилізації середовища в апараті Коха застосовують дробну стерилізацію.
5. Стерилізація парою під тиском. Проводиться насиченою водяною
парою в автоклаві (рис.2). Автоклави бувають різної конструкції, але засновані на одному принципі. Це металевий двостінний казан, здатний витримувати високий тиск.
Внутрішня частина казана – стерилізаційна камера , в яку поміщають
матеріал, що стерилізується. Вона оточена водопаровою камерою, яка має
кран для виходу повітря і пари. При стерилізації у водопарову камеру наливають воду до необхідного рівня. Предмети у камері слід розміщувати не ду-
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же щільно, оскільки пара повинна вільно проходити між ними. Кришка автоклава герметично закривається.

Рисунок 2.

Автоклав:1 – камера стерилізації; 2 –кран для виходу повітря; 3– манометр; 4 – за-

побіжний клапан; 5 – камера; 6 – воронка для заповнення автоклава водою; 7 – отвори для надходження пари в камеру стерилізації; 8–кришка автоклава; 9 – підставка для розміщення матеріалів, що стерилізуються.

Найпоширеніші режими стерилізації такі:
•

15–45 хв. при надлишковому тиску 0,5 атм (температура досягає

110 – 112 °С);
• 15–45 хв. при надлишковому тиску 1,0 атм (температура досягає
121 °С);
• 10–30 хв при надлишковому тиску 1,5 атм (температура досягає 126
°С).
Після закінчення часу стерилізації нагрівання припиняють, відкривають паровий клапан і спускають пару. Стерилізують порою під тиском поживні середовища, скляний посуд, інструменти й ін. Автоклавування є швидким і надійним способом стерилізації, при якому гинуть всі форми мікроорганізмів, навіть
найстійкіші спори.
6. Пастеризація. Цей спосіб часткової стерилізації названий на честь
французького вченого Л. Пастера. Він полягає в тому, що рідину, налиту
в стерильний посуд, прогрівають на водяній бані при температурі 60–
9

90°С протягом 10–30 хв. Застосовують пастерізацію для середовищ, які
змінюють свої фізико-хімічні властивості при високих температурах. У харчовій промисловості пастеризують молоко, вершки, вино, пиво, соки й ін.
При цьому повністю зберігаються вітаміни і смакові якості продуктів. Пастеризовані продукти тривалому зберіганню не підлягають, оскільки при
цьому методі стерилізації гинуть лише вегетативні форми мікроорганізмів, а спори залишаються.
У лабораторній практиці в такий спосіб відокремлюють види мікроорганізмів, що утворюють спори від тих, що не утворюють. У лабораторних
умовах пастеризацію проводять або на водяній бані, або в термостаті при
наступних режимах: 60–70 °С 30 хв; 80 °С 10–15 хв.
7.

Дробна стерилізація (тиндалізація або стерилізація текучою па-

рою) використовується для стерилізації поживних середовищ і розчинів, які
псуються при використанні температур вище 100 °С. Матеріал стерилізується в
декілька прийомів. Дробним може бути кип'ятіння або стерилізація текучою парою в апараті Коха. Метод розроблений Дж.Тиндалем. Матеріал стерилізують
при 100 °С протягом 10 хв. За цей час усі вегетативні клітини гинуть, життєздатними залишаються тільки спори. Потім рідину охолоджують до температури,
оптимальної для проростання спор (30 °С), і через декілька годин знову пропускають пару. Двох-трьох подібних циклів зазвичай буває достатньо для знищення всіх спор. Тиндалізацію зазвичай проводять 3 дні по 30 хв щодня, а в перервах залишають матеріал при кімнатній температурі. Це робиться для провокування зростання спор у вегетативні форми і їх знищення при подальших обробках, що підвищує надійність цих засобів.
Інший різновид дробної стерилізації (дробна пастеризація) проводиться у
водяній бані при температурі 56 – 58 °С протягом 1 г з 5 – 6-кратним повторенням через 24 год. В інтервалах між прогріваннями матеріал витримується при
кімнатній температурі.
Тиндалізацією стерилізують поживні середовища бідні мікроорганізмами, а
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також середовища, що містять речовини, які легко руйнуються і денатурують
при температурі вище 60°С (білки, вітаміни).
При холодній стерилізації використовують хімічні речовини або діють
на об'єкт чинниками фізичної природи.
Хімічні методи припинення життєдіяльності мікроорганізмів базуються
на використанні дезінфектантів і антисептиків, що мають неспецифічний
ефект, або використанні антибіотиків і синтетичних антимікробних препаратів
з вибірковою протимікробною дією. Загибель мікроорганізмів при дезінфекції
відбувається здебільшого в результаті гідролізу компонентів клітин, коагуляції
білків, інактивації клітинних ферментів. Метод хімічної стерилізації застосовують при дезінфекції рук, робочого столу, відпрацьованих скелець і т. д.
До антисептиків або дезінфікуючих засобів належать мило, деякі органічні барвники, солі важких металів, окисники (хлор, йод, перекис водню, перманганат калію), формалін, спирти (60–70 % водні розчини), кислоти, антибіотики, газоподібні речовини (формальдегід, окис етилену,
озон) і ін. Стійкість мікроорганізмів до їх дії може суттєво змінюватися
залежно від таких факторів як концентрація активного компоненту, тривалість контакту, рН, температура, вологість.
Фізичні методи стерилізації: стерилізація ультрафіолетовими променями, радіоактивним випромінюванням, ультразвуком, струмом ультрависокої частоти і ін. Ці методи широко використовують в медицині. Стерилізація з використанням опромінення придатна для термолабільних матеріалів. Ультрафіолетові промені використовуються для стерилізації центрифугових пробірок, наконечників для піпеток та ін. виробів з термолабільної
пластмаси. Час опромінення визначається потужністю лампи, часом дії, кількістю і видовим складом мікроорганізмів забрудненого матеріалу. Вегетативні форми чутливіші до опромінення, ніж спори, які в 3–10 разів більш стійкіші. Від УФ-випромінювання мікроорганізми можуть бути захищені органічними речовинами, пилом або іншими захисними оболонками. Обмеженням
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при використанні даного методу стерилізації є низька проникна здатність УФпроменів і висока поглинальна здатність води і скла. Для знезараження повітря використовують бактерицидні лампи. Зважаючи на можливу несприятливу дію ультрафіолетових променів на організм людини бактерицидні лампи включають лише за відсутності людей у приміщенні.
Рентгенівське і γ-опромінювання також ефективно для стерилізації пластмас, харчових продуктів, але вимагає суворого дотримання правил безпеки.
Найбільш чутливі до γ-опромінення вегетативні клітини бактерій, потім
йдуть цвілеві гриби, дріжджі, бактерійні спори і віруси. γ-Опромінення використовується для стерилізації лікарняного приладдя, антибіотиків, вітамінів,
гормонів, стероїдів, пластмасового разового устаткування, шовного і перев'язувального матеріалу.
Механічний метод стерилізації (стерилізація фільтруванням) застосовується в тих випадках, коли субстрати не витримують нагрівання і дії хімічних речовин (білки, сироватки, антибіотики, вітаміни, леткі речовини і ін.).
Метод полягає у пропусканні рідин і газів через спеціальні дрібнопористі
фільтри (бактерійні), діаметр пір яких не перевищує 0,45 – 0,2 мкм. Фільтри
затримують мікроорганізми. Для пропускання розчину через фільтр потрібний вакуум або тиск. Існують два основні типи фільтрів – глибинні і мембранні. Глибинні складаються з волокнистих або гранульованих матеріалів,
які спресовані, звиті або зв'язані в лабіринт проточних каналів. Частки затримуються в них у результаті адсорбції і механічного захоплення в матриксі фільтра. Мембранні фільтри мають безперервну структуру і захоплення ними
часток визначається розміром пір. Фільтри містять різні природні (коалін, азбест, целюлоза) або синтетичні (похідні целюлози) матеріали. До таких дрібнопористих фільтрів, розміри пір яких менше розмірів бактерій, належать
фільтри Шамберлана (фільтрувальні свічки) з каоліну, пластинчасті азбестові фільтри Зейтца (рис. 3). Мембранні фільтри виготовляють з колодія,
ацетату чи нітрату целюлози та інших матеріалів.
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Рисунок 3. Прилад для фільтрування із застосуванням свічки Шамберлана: 1- рідина,
що фільтрується; 2- свічки Шамберлана; 3- гумова пробка; 4- колби Бунзена. Прилад Зейтца (а) і схема роботи мембранних (поверхневих) фільтрів (б); 1- великопориста скляна
або металева пластинка; 2 і 3- верхня н нижня частини апарату Зейтца; 4- розрідження; 5гумова пробка; 6- колби Бунзена; 7- мікробні клітини; 8- мембранний фільтр; 9-фильтрат.

Фільтри закріплюються в спеціальному утримувачі (приборі Зейтца), який
вставляється в приймач фільтрату – колбу Бунзена. Фільтр Зейтца автоклавують в зібраному вигляді. Перед стерилізацією фільтр утримувачем, гумовою
пробкою і колбою-приймачем загортають в папір. У відвідну трубку, яка буде
приєднана до вакуумного насоса, вставляють ватний тампон.
В мікробіологічній лабораторії та особливо на виробництві постійно
здійснюється контроль ефективності стерилізації. Для цього визначають кількість клітин, які вижили після стерилізації, методом посіву в чашки (див.
лабораторну роботу № 6) за кількістю колоній, що утворюються. Використовують також і спеціальні біологічні індикатори (бактеріальні спори), які за
визначених умов стерилізації гинуть з прогнозованою швидкістю.
► ХІД РОБОТИ ◄
1. Посуд перед стерилізацією ретельно миють, висушують і загортають в
папір (для збереження стерильності після прогрівання).
2. Кожну піпетку обгортають окремо довгими паперовими смужками шириною 4–5 см. У широкі кінці піпеток, заздалегідь вставляють ватяні тампони. Обгортання починають з протилежного кінця поступовим рухом паперу по
спіралі і закінчують біля кінця з тампоном. Папір повинен щільно охоплювати
піпетку. Обгорнуті піпетки для запобігання забруднення і пошкодження паперу
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завертають по декілька штук разом або поміщають в спеціальні металеві або
картонні пенали.
3. Чашки Петрі загортають разом по 2 – 4 штуки. Колби, пробірки закривають ватяними пробками, а зверху паперовими ковпачками.
4. Посуд, що підготовлений до стерилізації, завантажують в сушильну шафу
не дуже щільно, щоб забезпечити циркуляцію повітря та рівномірне прогрівання предметів, які стерилізуються. Відмічають час, коли температура в шафі досягне 165–180°. Підтримують цю температуру протягом двох годин. Якщо шафа не забезпечена терморегулятором, необхідно весь час стежити за температурою, оскільки при зниженні її посуд не простерилізується, а при нагріванні вище 180 °С папір і пробки починають обвуглюватися.
5. Після закінчення стерилізації вимикають нагрівання. Шафу не відкривають
до тих пір, поки температура в ній не знизиться до 80 °С, тому що при різкому
охолодженні може порушитися стерильність матеріалу і тріснути сильно нагріте
скло. Простерилізований посуд зберігають в закритому, захищеному від пилу
місці. Розгортають його безпосередньо перед використанням.
► КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ◄

1.

Види стерилізації.

2.

Автоклавування.

3.

Стерилізація сухим жаром.

4.

Стерилізація парою.

5.

Пастеризація.

6.

Дробна стерилізація.

7.

Хімічна стерилізація.

8.

Стерилізація фільтруванням.

9.

Використання випромінювань для стерилізації.

10.

Стерилізація посуду.
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Лабораторна робота 2
ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ
1. МІКРОСКОПІЯ
Вивчення клітин мікроорганізмів, розміри яких не перевищують десятків
і сотень мікрометрів, можливо тільки за допомогою мікроскопів. Ці прилади
дозволяють отримувати в сотні раз (світлові мікроскопи) і в десятки — сотні
тисяч разів (електронні мікроскопи) збільшене зображення досліджуваних
об'єктів. За допомогою мікроскопа вивчають морфологію клітин мікроорганізмів, їх зростання і розвиток, проводять первинну ідентифікацію досліджуваних організмів, ведуть спостереження за характером розвитку мікробних
ценозів (співтовариств) у різних субстратах.

Рисунок 4. Мікроскоп МІКМЕД-5. 1 – окуляр; 2 — бінокулярна насадка; 3 – гвинт
кріплення насадки; 4 – револьверний пристрій; 5 – об'єктиви; 6 – гвинтовий упор (обмежувач переміщення предметного столика при фокусуванні); 7 – предметний столик;
8 – рукоятка переміщення предметного столика у двох взаємноперпендикулярних
напрямах; 9 – рукоятка грубого фокусування; 10 – рукоятка точного фокусування; 11
– колектор в оправі; 12 – основа мікроскопа; 13 – конденсор; 14 – гвинт кріплення
конденсора; 15 – препаратоводій.

Мікроскоп складається з двох частин: механічної (підсобної) і оптичної
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(головної). Механічну частину мікроскопа складають штатив, предметний
столик і тубус. Штатив має основу і тубусотримач у формі дуги. До нього
примикає система для регуляції положення тубуса, яка приводиться в рух
обертанням макрометричного і мікрометричного гвинтів.
Макрометричний гвинт (макрогвинт) служить для попередньої орієнтовної установки зображення даного об'єкта.
Мікрометричний гвинт (мікрогвинт) використовують для подальшої
чіткої установки на фокус. При повному повороті мікрогвинта труба пересувається на 0,1 мм. При обертанні гвинтів за годинниковою стрілкою труба
опускається у напрямку до препарату, при обертанні проти годинникової
стрілки – піднімається від нього.
Предметний столик призначений для розміщення препарату з досліджуваним об'єктом. Предметний столик переміщається за допомогою гвинтів у
двох взаємоперпендикулярних напрямах. У центрі столика є круглий отвір
для освітлення препарату знизу. До столику вмонтовано два затискачі (клеми) – пружинисті металеві пластинки, призначені для закріплення препарату.
Тубус (труба) – оправа, в яку поміщені елементи оптичної системи мікроскопа.

До

нижньої

частини

тубуса

прикріпляється

револьвер

(об’єктивотримач) з гніздами для об'єктивів.
Оптична частина мікроскопа складається з основного оптичного вузла
(об'єктив і окуляр) і допоміжної освітлювальної системи. Всі частини оптичної системи чітко центровані відносно одна одної. Освітлювальна система
знаходиться під предметним столиком.
Конденсор (від латин. condenso – згущую), що складається з 2 – 3 короткофокусних лінз, збирає промені, що йдуть від освітлювального пристрою, і
спрямовує їх на об'єкт. Конденсор необхідний передусім при роботі з імерсійною системою. Лінзи конденсора вмонтовані в металеву оправу, сполучену із
зубчастим механізмом, що дозволяє переміщувати конденсор угору і вниз
спеціальним гвинтом. Для регулювання інтенсивності освітлення в конденсорі
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є ірисова (пелюсткова) діафрагма, що складається із сталевих серпоподібних
пластинок. Забарвлені препарати краще розглядати при майже повністю відкритій діафрагмі, незабарвлені – при зменшеному отворі діафрагми.
Об'єктив – найважливіша частина мікроскопа. Це багатолінзова короткофокусна система, від якості якої в основному залежить зображення об'єкта.
Зовнішня лінза, що повернута плоским боком до препарату, називається
фронтальною. Саме вона забезпечує збільшення. Решта лінз у системі об'єктива виконує переважно функції корекції оптичних недоліків, що виникають
при дослідженні об'єктів.
Об'єктиви можуть бути сухі та імерсійні. При роботі з сухими об'єктивами між фронтальною лінзою об'єктива і об'єктом дослідження знаходиться
повітря. Оптичний розрахунок імерсійних об'єктивів передбачає їх роботу
при зануренні фронтальної лінзи об'єктива в рідке однорідне середовище.
При роботі з сухим об'єктивом унаслідок різниці між показниками заломлення скла (1,52) і повітря (1,0) частина променів світла відхиляється і не потрапляє до ока спостерігача.
При роботі з імерсійним об'єктивом необхідно помістити між покривним
скельцем і лінзами об'єктива імерсійне масло. Показник заломлення цього
масла близький до показника заломлення скла. Промені в оптично однорідному гомогенному середовищі не змінюють свій напрям.
Об'єктиви розрізняють за їх збільшенням. Величина збільшення об'єктивів позначена на їх оправі (4x 10х, 40x, 100х).
Кожен об'єктив характеризується, крім того, певною величиною робочої
відстані в міліметрах. Для об'єктивів з малим збільшенням відстань від фронтальної лінзи об'єктива до препарату більша, ніж для об'єктивів з великим
збільшенням.
Одна з важливих характеристик об'єктива – роздільна здатність. Вона
визначає найменшу відстань між двома точками на препараті, при якому їх
зображення буде роздільним.
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Окуляр служить безпосереднім продовженням «лінз» (кришталиків) очей
людини. Окуляр складається з двох лінз – очної (верхньої) і польової, або збірної (нижньої) – в металевій оправі. Призначення польової лінзи – збирати промені, що йдуть від об'єктива, таким чином, щоб вони проходили крізь маленький отвір очної лінзи. Призначення окуляра – пряме чітке збільшення дійсного
зворотного і збільшеного зображення, яке дає об'єктив. Збільшення окуляра
указано на його оправі. Робоче збільшення окуляра становить від 4х до 15х.
Основні технічні характеристики мікроскопа
Коефіцієнт збільшення мікроскопа визначається добутком збільшення
окуляра і збільшення об'єктива. Теоретично мікроскоп може дати збільшення
~2000 раз і більш. Проте слід відрізняти корисне і некорисне збільшення мікроскопа. Межі корисного збільшення в звичайних світлових мікроскопах
становлять ~1400. При перевищенні меж корисного збільшення виникає дифракція та інші явища, зумовлені хвилевою природою світла.
Роздільна здатність мікроскопа особливо важлива при дослідженні
мікрооб'єктів і їх структур. Якщо збільшувальна здатність мікроскопа залежить від об'єктива і окуляра, то роздільна здатність визначається головним
чином об'єктивом і конденсором. Максимальна роздільна здатність світлового мікроскопа складає 0,2 мкм.
Основні правила роботи з мікроскопом
• Місце для мікроскопа вибирають якнайдальше від прямого сонячного
світла. Робота на столі з темною поверхнею менше стомлює очі.
• Краще дивитися в окуляр лівим оком, не закриваючи правого. При
роботі з бінокулярною насадкою спочатку регулюють відстань між
окуляром відповідно до відстані між очима спостерігача таким чином, щоб поля зору обох окулярів злилися в одне.
• Переносити мікроскоп необхідно двома руками: однією тримати
штатив, іншою — основу мікроскопа. Слід оберігати мікроскоп від
поштовхів, зіткнення з сильнодіючими речовинами (кислотами, лу-
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гами і т. п.).
• Не рекомендується виймати окуляр з труби, щоб не забруднювати
пилом трубу і об'єктиви.
• Лінзи мають бути завжди чистими. Не можна торкатися пальцями
оптичних поверхонь.
• Мікроскоп слід зберігати в чохлі.
Порядок роботи з мікроскопом
• Помістити об'єкт на предметний столик мікроскопа;
• Встановити об'єктив 4х (або 10х);
• Підняти конденсор вгору до упору;
• Встановити диск регулювання накалу лампи у крайнє положення
обертанням від спостерігача;
• Включити освітлювач, відрегулювати яскравість горіння лампи;
• Сфокусувати мікроскоп обертанням макро- і мікрогвинта на різке
зображення об'єкта, що знаходиться на предметному столику;
• Вийняти окуляр із тубуса мікроскопа, спостерігаючи в окулярний
тубус, розкрити діафрагму конденсора за розміром зіниці об'єктива;
• Встановити окуляр в тубус мікроскопа, спостерігати поле зору об'єкта
• Для досягнення найкращої якості зображення рекомендується прикривати діафрагму конденсора на 1/3 вихідної зіниці об'єктиву;
• Потім можна переходити до роботи з сильнішими об'єктивами, у
тому числі і з імерсійним.
При роботі з імерсійним об'єктивом необхідно:
• Підняти конденсор.
• Краплю імерсійної рідини нанести на препарат, не розмазуючи її по
склу. Занурювати в імерсійну рідину можна тільки імерсійні об'єктиви (не сухі!).
• Дивлячись збоку, опустити об'єктив до поверхні масляної краплі.
Далі, дивлячись в окуляр, обережно опустити об'єктив за допомогою
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макрогвинта, стежачи за появою зображення. Коли зображення
об'єкта з'явиться, переходять до використання мікрогвинта.
• Якщо зображення нерізке – щось зроблене неправильно: забруднена
фронтальна лінза об'єктива, заважають бульбашки повітря в маслі, випадково закрита діафрагма. Причину неякісного зображення треба усунути.
• Після закінчення роботи піднімають тубус, знімають препарат і обережно протирають фронтальну лінзу об'єктива бавовняною серветкою або ватою, змоченою ефіром або етиловим спиртом.
2. МЕТОДИ ПРИГОТУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ МІКРООРГАНІЗМІВ
Техніка взяття культури для приготування препарату

Рисунок 5. Техніка відбору культури для приготування препарату
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Пробірку з культурою тримають у лівій руці майже в горизонтальному положенні поблизу пальника. Перед взяттям культури правою рукою виймають
ватяну пробку з пробірки, затискаючи її між мізинцем і долонею, а край
пробірки обпалюють на полум'ї пальника. Бактеріологічну голку (петлю) тримають у правій руці великим, вказівним і середнім пальцями. Обпаленою у полум'ї бактеріологічною голкою (петлею) з пробірки беруть невелику кількість
мікробної маси. Якщо культуру беруть з рідкого середовища, не варто сильно
нахиляти пробірку, щоб не змочити її краї і пробку. Після взяття культури края
пробірки і пробку знов обпалюють у полум'ї і закривають пробірку.
Дослідження живих клітин мікроорганізмів методом
«роздавленої краплі»
Метод застосовують для виявлення рухливості клітин мікроорганізмів,
спостереження за розмноженням, утворенням і проростанням спор, визначення реакції мікроорганізмів на хімічні сполуки і фізичні фактори, вивчення
розмірів клітин, характеру їх розташування, запасних речовин в клітині.
Приготування препарату:
1. На чисте предметне скло наносять краплю водогінної води. До неї
вносять культуру і змішують з водою.
2. Накривають краплю покривним скельцем так, щоб під ним не
утворювалися бульбашки повітря.
3. Скляною паличкою притискують покривне скельце до предметного
і видаляють надлишок води фільтрувальним папером.
При перегляданні приготованого препарату під мікроскопом з імерсійним
об'єктивом на покривне скло наносять краплю кедрового масла.
Препарати мікроскопують при злегка затемненому полі зору; конденсор
трохи опускають, надходження світла регулюють освітлювачем. Спочатку
користуються малим збільшенням – об'єктив 10х, після того, як виявляють
край краплі, встановлюють об'єктив 40х або імерсійний (100x).
При цьому методі забарвлення об'єкта проводять «прижиттєвими» барвни-
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ками – вітальне забарвлення. Прижиттєвими барвниками можуть служити метиленовий синій, нейтральний червоний в концентраціях від 0,001 до 0,0001 %.
Фіксовані препарати мікроорганізмів
У мікробіології часто готують фіксовані препарати. Їх розглядають під
мікроскопом в забарвленому вигляді. Під фіксацією мається на увазі така
обробка живого об'єкту, яка дає можливість швидко перервати перебіг життєвих процесів в об'єкті, зберігши його тонку структуру. В результаті фіксації
клітини міцно прикріпляються до скла і краще фарбуються. Фіксація необхідна і при роботі з патогенними мікроорганізмами (в цілях безпеки).
Приготування фіксованих препаратів включає наступні етапи: приготування мазка, висушування, фіксацію і забарвлення.
1. Приготування мазка.
На чисте знежирене предметне скло наносять краплю водогінної води.
Прожареною бактеріологічною петлею з пробірки з культурою беруть невелику кількість мікробної маси і вносять до краплі води. Краплю ретельно розмазують петлею по склу на площі 2–4 см2. У випадку, якщо суспензія густа,
її спочатку розводять водою. Для цього прожареною петлею беруть трохи суспензії і переносять в краплю води на інше предметне скло. Суспензію нормальної густини розмазують тонким шаром по склу.
2. Висушування мазка. Мазок сушать на повітрі при кімнатній температурі, правильно приготований тонкий мазок висихає достатньо швидко. Якщо висушування мазка сповільнено, то препарат можна злегка нагрівати у
струмені теплого повітря, тримаючи його високо над полум'ям пальника. Сильне нагрівання препарату при сушці не рекомендується, оскільки при цьому
можлива коагуляція білків, що спотворює структуру і форму клітин.
3. Фіксація мазка. Висушений препарат фіксують. Фіксацію мазка проводять над полум'ям пальника при дослідженні форми клітин або за допомогою хімічних сполук для вивчення внутрішньої структури клітин. У першому
випадку препарат три – чотири рази повільно проводять нижнім боком над
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полум'ям пальника. Одін з поширених прийомів фіксації за допомогою хімічних сполук — обробка препарату 96%-ним спиртом або сумішшю рівних
об'ємів етилового спирту і ефіру (рідина Никіфорова).
4. Забарвлення препарату. При забарвленні мазка препарат поміщають
на препаратотримач. На мазок наносять декілька крапель барвника. Залежно
від виду барвника і мети дослідження тривалість забарвлення варіює від 1 до
5 хв, в окремих випадках займаючи до 30 хв і більше. Після закінчення забарвлення препарат промивають водою, фільтрувальним папером видаляють
воду, підсушують на повітрі і мікроскопують.
3. ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЇ МІКРООРГАНІЗМІВ
Бактерії. Під спільним поняттям «бактерії» описано понад 1600 видів мікроорганизмів-прокаріот, що не мають справжнього складноорганізованого ядра.
Більшість представників бактерій – одноклітинні організми, що розрізняються
розмірами і фізіологічними властивостями. За формою всі бактерії можна розділити на кулясті (або коки), паличкоподібні, звиті та нитчасті (рис. 6).
Кулясті бактерії — коки. Їх розділяють на такі групи:
1. Мікрококи. У природі зустрічаються у вигляді поодиноких кулястих
клітин. Прикладом можуть бути клітини Micrococcus agilis.
2. Діплококи (від греч. diploos — подвійний) — кулясті бактерії, сполучені по двоє. До них належить Azotobacter chroococcum. Родова назва цих бактерій відображає їх здатність фіксувати азот атмосфери, видова — утворювати коричневий пігмент (від латин. chroo – коричневий).
3. Стрептококи (від грец. streptos – ланцюг) – кулясті бактерії, які створюють у результаті ділення клітин в одній площині ланцюжки різноманітної
довжини. До роду стрептококів відносяться в основному патогенні бактерії.
Але стрептококову форму мають багато молочнокислих бактерій, наприклад,
Lactococcus . lactis. Родова і видова назви цих бактерій відображають їх причетність до молочнокислого бродіння (від латів. lactі s – молочний).
4. Сарцини (від латин. sarceo – сполучаю) – кулясті бактерії, що групуються
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по 8 клітин. Розташовуються у вигляді куба, з кожного боку якого по 4 клітини. Така форма виникає в результаті поділу клітини у трьох взаємно перпендикулярних площинах. Деякі види сарцин формують великі кубоподібні
пакети, в яких з кожного боку знаходиться вже не по 4 клітини, а по 4 сарцини. Sarcina Java (сарцина жовта) – найбільш поширений представник мікрофлори повітря.

Рисунок 6. Форма бактерій: куляста: а – мікрококи, б – диплококи, в – тетракоки, , г– стрептококи; паличкоподібна: д – палички, які не утворюють спори, е, ж, з – палички, які утворюють спори: е – бацилярний, ж – клостридіальний, з –плектридіальний типи спороутворення; звита: и – вібріони, д – сарцина.

Паличкоподібні бактерії. До них належать форми, які утворюють спори
(роди Bacillus, Clostrtdium та ін.) і не утворюють їх (роди Pseudomonas,
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Achromobacter, Lactobacillus і ін.). Спори – це товстостінні довгоіснуючі
утворення, які відрізняються дуже високою стійкістю до нагрівання, опромінювання та висушування. Локалізація спор у клітині буває різною та є важливою ознакою для ідентифікації бактерій (рис. 8).
Нитчасті форми. Це ланцюжки циліндрових клітин, часто оточені спільним чохлом. Нитчасті бактерії поширені в ілах, грунті та водоймищах, особливо з високим вмістом заліза. У водоймищах ці бактерії часто утворюють
охристі осідання.
Звиті форми. Серед бактерій даної групи розрізняють наступні форми.
1. Вібріони (від лат. vibrare – звиватися, тремтіти) – злегка зігнуті клітини: вигин їх менше половини кола.
2. Спірили (від лат. spiro – штопор). На відміну від вібріонів їх клітки довші, товщі та звиті: звитість або дорівнює, або більше половини кола. Спірили можуть мати один завиток у вигляді російської букви З, два завитки у вигляді латинської букви S або декілька –у вигляді спіралі.
3. Спірохети – довгі і тонкі клітини з великою кількістю дрібних крутих
завитків; довжина клітин перевищує їх товщину в 5 – 200 разів.
Гриби. Об'єктами мікробіології служать багато видів мікроскопічних
грибів. Грибів відносять до еукаріот. Тіло гриба уявляє собою міцелій, або
грибницю. Міцелій — це сплетіння тонких ниток, які називають гіфами.
Зигоміцети. Нижчі гриби мають добре розвинений гіллястий одноклітинний
міцелій. Розмножуються як статевим шляхом, так і безстатевим, тобто за допомогою спор. Представник класу – мукор (Mucor mucedo) розвивається у вигляді
білого або сірого нальоту на продуктах рослинного походження. Міцелій мукорових грибів пронизує субстрат і частково стелеться по його поверхні.
Аскоміцети, або сумчасті гриби. Вищі гриби з багатоклітинним або членистим міцелієм, які утворюють спори в сумках – асках. Вони включають
представників еуаскоміцетів (дійсних аскоміцетів), у яких сумки із спорами
формуються в результаті статевого процесу на поверхні або усередині плодо-
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вих тіл, що утворюються сплетенням гіф міцелія (можливе безстатеве розмноження екзогенними виникаючими спорами – конідіями), і геміаскоміцетів,
у яких плодові тіла відсутні. До геміаскоміцетів належать більшість дріжджів, що розглядаються як окрема група грибів.

Рисунок 7. Гриби мікроскопічні: а –Mucor, б – Aspergillus; в – Penicillium; г —
Fusarium, д — Trichoderma; е – Alternarta

Еуаскоміцети включають два найважливіші роди грунтових грибів — Penicillium і Aspergilius, які часто називають також цвілевими грибами. До групи
цвілевих відносять і деяких представників зигоміцетів і недосконалих грибів.
Пеніцили і аспергили мають добре розвинений багатоклітинний міцелій. Розмножуються переважно конідіальним спороутворенням. Спостерігаються у вигляді нальоту блакитного, зеленого, сизого, рідше інших кольорів на продуктах
рослинного походження (варенні, томатній пасті, лимонах і апельсинах), виробах зі шкіри, шпалерах. Поширені у верхніх горизонтах грунту.
Дейтероміцети, або недосконалі гриби. Мають багатоклітинний міцелій, але
у них немає статевого процесу і досконалої стадії спороутворення. Розмножуються нестатевим шляхом за допомогою конідій або вегетативно ділянками
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гіфов. У природі широко поширені представники родів Fusarium, Trichoderma,
Alternaria, яких формально відносять до дейтеромицетів. Зустрічаються вони на
рослинних залишках, плодах, насінні і у грунті. Серед грибів роду Fusarium є сапротрофи, що живуть у грунті і на рослинних залишках, і паразити, що викликають захворювання багатьох видів рослин (в'янення, гниття коріння, стебел, плодів, хвороби насіння, різні пігментації органів рослин).
Дріжджі. За сучасними уявленнями дріжджі – це збірна група одноклітинних мікроскопічних організмів, що належать до різних класів грибів, переважно – до класу аскоміцетів. Діаметр клітин дріжджів лежить у межах від
8 до 15 мкм. Форма їх різноманітна: еліпсоподібна, грушоподібна, округла,
циліндрова. Розмножуються дріжджі вегетативним і статевим шляхами. Вегетативні способи розмноження – брунькування і ділення; статевий спосіб
розмноження пов'язаний з утворенням спор.
При статевому процесі у дріжджів злиття вегетативних клітин призводить
до утворення сумок із спорами. Серед дріжджів є аспорогенні дріжджі, не
здібні до статевого процесу та спороутворення. Вони належать до класу
недосконалих грибів.
До дріжджів, що брунькуються, належать представники «культурних»
дріжджів роду Saccharommyces (сахароміцети), до тих, що діляться – види
роду Schizosaccharommyces (шизосахароміцети).

Рисунок 8. Дріжджі: а – що брунькуються; б – що діляться

Saccharomyces cerevisiae мають різноманітну форму. Розмножуються вони брунькуванням (вегетативний спосіб розмноження) і аскоспорами. При
брунькуванні на материнській клітині виникає маленька опуклість – брунька
– дочірня клітина, в яку переходить одне ядро. Клітина збільшується в розмірах і відокремлюється. Якщо умови для такого розмноження сприятливі (до-
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статня кількість цукру, відповідна температура, аерація), процес йде дуже
швидко. У деяких представників роду клітини після брунькування не встигають відокремлюватися, і виникає псевдоміцелій.
► ХІД РОБОТИ ◄
1. Ознайомитися з устроєм мікроскопа і правилами роботи з ним.
2. Приготувати препарати «роздавлена крапля» запропонованих культур
мікроорганізмів.
3. Приготувати фіксовані препарати запропонованих культур.
4. Мікроськопіровать препарати з об'єктивом 40х і з імерсійним об'єктивом.
5. Замалювати результати спостережень.
► КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ◄
1. Устрій оптичної частини мікроскопа.
2. Основні технічні характеристики мікроскопа.
3. Порядок роботи з мікроскопом.
4. Особливості імерсійного об'єктива мікроскопа і правила роботи з ним.
5. Приготування препарату «роздавлена крапля» культури мікроорганізмів.
6. Приготування фіксованого препарату мікроорганізмів.
7. Основні групи кулястих бактерій.
8. Основні групи паличкоподібнихбактерій.
9. Будова тіла грибів.
10. Особливості мікроорганізмів, що належать до групи дріжджів.
Лабораторна робота 3
ЦИТОХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ
Мікробна клітина – складна жива система. Кожна складова структури
клітини має певну життєву функцію, а взаємодія окремих структур між со28

бою забезпечує існування клітини, її цілісність. Для вивчення внутрішньої
будови клітин застосовують спеціальні засоби забарвлення — цитохімічні
методи дослідження. Більшість з цих методів переслідують і діагностичні
цілі. За формою клітини мікроорганізмів не дуже різноманітні, і у ряді
випадків, щоб встановити їх належність до того або іншого роду і виду,
необхідно провести спеціальне забарвлення клітини або речовин, що накопичуються в ній. Існують прості і диференційовані методи забарвлення. При
простому забарвленні використовують один барвник, наприклад метиленовий синій, фуксин, генциан фіолетовий. При цьому забарвлюється вся клітина. При диференційованому забарвленні окремі структури клітини забарвлюються кількома барвниками. До таких методів належать забарвлення за
Грамом, забарвлення спор.
1. Забарвлення клітин мікроорганізмів за Грамом
Цей метод диференціації мікробних клітинзаснований на різниці в хімічному складі клітинних оболонок. Суть метода полягає в тому, що в клітинах
одних видів мікроорганізмів в результаті забарвлення утворюється нерозчинна у спирті сполука йоду з основним барвником. В той же час в клітинах інших видів мікроорганізмів ця сполука з'являється тимчасово і після обробки
спиртом розчиняється. Мікроорганізми першої групи називають грампозитивними, другої – грамнегативними.
► ХІД РОБОТИ ◄
1. На одномупредметному скельці по черзі готують мазки двох культур.
2. Мазок висушують на повітрі, фіксують над полум'ям пальника і забарвлюють протягом 2 хв розчином кристалічного фіолетового.
3. Р-н Люголя зливають, препарат обробляють спиртом протягом 15 – 20 с.
4. Препарат промивають водою та забарвлюють фуксином Пфейфера
протягом 1 хв.
5. Барвникзмивають водою, препарат висушують і мікроскопіюють з
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масляною імерсією.
6. Визначають, яка із запропонованих культур є грампозитивною, а яка –
грамнегативною: після цієї обробки грампозитивні мікроорганізми
набувають темно-фіолетового кольору, а грамнегативні забарвлюються лише на колір додаткового забарвлення (фуксину).
7. Результати схематично замальовують.
2. Забарвлення спор у бактеріях
Спори бактерій порівняно з вегетативними клітинами мають високу
стійкість до несприятливих умов зовнішньго середовища. Це округлі, овальні
або еліпсоподібні утворення. Якщо діаметр спори не перевищує діаметра клітин, в якій спора утворюється, клітину називають бацилярною, якщо перевищує, то залежно від розташування спори в центрі або на кінці клітини цю
клітину називають відповідно клостридіальною або плектридіальною. В бацилярній клітині спора може бути розташованою в центрі – центральне положення, на кінці – термінальне і ближче до одного з кінців — субтермінальне положення.
► ХІД РОБОТИ ◄
1. На фіксований в полум'ї препарат спороутворюючих бактерій наливають метиленовий синій Леффлера, доводять його до кипіння і кип'ятять 15–20 с, тримаючи скло над полум'ям.
2. Мазок промивають водою і дофарбовують протягом 30 с 0,5 % - ним
водним розчином нейтрального червоного.
3. Ще раз промивають, підсушують і далі досліджують препарат з масляною імерсією об'єктива. Спори забарвлюються на блакитний або
синій колір, цитоплазма – на рожевий.
4. Результати спостережень замальовують.
3. Забарвлення включень клітин мікроорганізмів
У процесі життєдіяльності мікроорганізмів в цитоплазмі клітин можуть
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формуватися морфологічні утворення, що є або продуктами обміну клітини,
або запасними поживними речовинами.
Включення є різними за своєю хімічною природою. Це можуть бути жироподібні речовини, полісахариди (глікоген, крохмаль, гранульоза), поліфосфати (волютин) і т. п.
► ХІД РОБОТИ ◄
1. Забарвлення волютину.
На знежирене скло наносять тонкий мазок культури дріжджів, сушать його на повітрі, фіксують над полум'ям і забарвлюють карболовим фуксином
Циля. Через 0,5–1 хв промивають препарат водою, знебарвлюють протягом
20–30 с 1 %-ним розчином Н2SO4, промивають, додатково протягом 20–30с
забарвлюють метиленовим синім Леффлера, промивають, промокають, наносять масло і мікроскопують з імерсійною системою. Гранули волютина забарвлені в червоний колір на тлі синьої цитоплазми.
2. Забарвлення глікогену.
На чисте предметне скло наносять невелику краплю суспензії дріжджів і
до неї додають таку ж краплю розчину Люголя. Зверху поміщають покривне
скельце, надлишок рідини видаляють фільтрувальним папером. Препарат
розглядають з масляною імерсією.
3. Забарвлення гранульози.
У невелику краплю суспензії маслянокислих бактерій додають краплю
розчину Люголя, накривають покривним скельцем, видаляють надлишок
рідини фільтрувальним папером і переглядають з масляною імерсією. Гранульоза забарвлюється на синьо-фіолетовий колір і локалізується на одному з
кінців клітин, другий кінець клітини (зі спорою, що формується) залишається
непофарбованим.
Результати спостережень схематично замальовують.

31

► КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ◄
1. Будова клітинної стінки грампозитивних бактерій.
2. Будова зовнішніх покривів клітин грамнегативних бактерій.
3. Техніка забарвлення мікроорганізмів за Грамом.
4. Чим пояснюється різне відношення мікроорганізмів до забарвлення за
Грамом?
5. Локалізація спор у бактерійній клітині.
6. Які речовини належать до внутрішньоклітинних включень мікроорганізмів?
7. Чим розрізняються прості і диференційовані методи забарвлення клітин мікроорганізмів?
Лабораторна робота 4
ПРИНЦИПИ СКЛАДАННЯ ПОЖИВНИХ СЕРЕДОВИЩ
ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ
У лабораторних умовах мікроорганізми культивують на поживному середовищі, яке повинно містити всі речовини, необхідні для їх зростання і розвитку. Запропоновані сотні різних середовищ для культивування мікроорганізмів, склад яких визначається потребами мікроорганізмів в сполуках, необхідних для біосинтезу і отримання енергії. Конструктивні та енергетичні
процеси у мікроорганізмів дуже різноманітні, тому настільки ж різноманітні
їх потреби в поживних речовинах. З цього виходить, що універсального середовища, однаково придатного для зростання всіх без винятку мікроорганізмів, не існує.
Основними компонентами будь-якого поживного середовища для культивування мікроорганізмів є вуглець- і азотвмісні сполуки. І саме ці сполуки
визначають специфічність переважної більшості поживних середовищ. За потребами у вуглеці мікроорганізми прийнято ділити на дві великі групи – автотрофи і гетеротрофи. Автотрофні мікроорганізми здатні як єдине джерело
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вуглецю використовувати вуглекислоту – сполуку, що містить вуглець у найбільш окисленій формі. Відповідно до цього при культивуванні автотрофів
необхідно забезпечити клітки вуглекислотою. Вміст вуглекислоти в повітрі
не перевищує 0,03 % і її надходження в середовище за рахунок дифузії недостатньо для інтенсивного росту мікроорганізмів. Тому в середовище для культивування автотрофів вносять бікарбонат натрію (NaНСО3) або карбонати,
найчастіше вуглекислий кальцій (СаСО3). В деяких випадках через середовище продувають повітря, збагачене 1–5 % вуглекислоти.
Для розвитку гетеротрофних мікроорганізмів середовище повинна містити органічні сполуки. Залежно від індивідуальних особливостей мікроорганізми-гетеротрофи здатні використовувати різні сполуки вуглецю — кислоти,
спирти, вуглеводи, вуглеводні, ароматичні сполуки. При цьому потреби деяких мікроорганізмів, наприклад бактерій з сімейства Pseudomonadaceae,
можуть бути задоволені широким набором різних органічних речовин, тоді
як для інших мікроорганізмів притаманна висока спеціалізація та здатність
використовувати лише певні сполуки вуглецю. Так, деякі метанокиснюючі
бактерії використовують тільки метан і метанол.
Другим основним компонентом поживного середовища є джерело азоту.
Азот входить до складу органічних речовин клітини головним чином у відновленій формі — у вигляді аміно ( –NH2) або имино ( –NH)-груп, проте потреби
мікроорганізмів в джерелі азоту можуть бути задоволені різними азотвмісними
сполуками, в яких азот має різний ступінь відновлення. Для дуже багатьох мікроорганізмів це можуть бути солі амонія. В цьому випадку до середовища вносять NH4Cl або (NH4)2SO4. Слідує, проте, пам'ятати, що амонійні солі — фізіологічно кислі солі, оскільки у міру використання іона амонія в середовищі накопичується аніон відповідної кислоти, що приводить до помітного зростання
кислотності середовища і може негативно вплинути на розвиток мікроорганізмів. Потреби значного числа мікроорганізмів в азоті можуть бути задоволені нітратами. Живильна середовище для культивування таких мікроорганізмів міс-
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тить KNO3. або NaNO3. На відміну від солей амонія нітрати — фізіологічно лужні солі, оскільки при використанні аніона NO3– в середовищі накопичуються
катіони К+ або Na+. Нітрити в кислих умовах для багатьох мікроорганізмів токсичні, тому як джерело азоту майже не використовуються.
Поживне середовище для культивування деяких мікроорганізмів повинно
включати одну, декілька або повний набір амінокислот. Окремі амінокислоти в
L- або DL-формі додають до стерильного середовища в концентрації від 0,1 до
0,05 г на 100 мл безпосередньо перед засівом її мікроорганізмами. Для цього
рекомендується використовувати розчини амінокислот, в яких концентрація перевищує вміст амінокислоти в середовищі в 100 разів. Гліцин, аланін, пролін,
лізин і орнітин розчиняють у дистильованій воді, фенілаланін і тріптофан – у
воді, підлуженій NaOH, решта амінокислот – у воді, яка підкислена НСl. Амінокислоти – цистин і цистеїн, а також аміди – глутамін і аспарагін, нестійкі до
нагрівання, тому їх стерилізують фільтруванням. Решту амінокислот можна
стерилізувати при 0,5 атм протягом 15 хв.
Потреби мікроорганізмів у деяких амінокислотах часто задовольняють,
додаючи до середовища гідролізат білка. Для отримання гідролізату використовують білки тваринного (м'ясо, рибу, желатину, казеїн) або рослинного
(насіння сої, соняшнику) походження, а також клітини мікроорганізмів
(дріжджі, водорості, бактерії). Гідроліз проводять за допомогою протеолітичних ферментів або кип'ятінням з мінеральними кислотами або з лугами.
Склад гідролізату неоднаковий і залежить від вихідного субстрата, а також
способу гідролізу.
Найбільш вимогливі мікроорганізми культивують на поживному середовищі, що містить білки або продукти їх неповного розщеплення – пептони,
що є сумішшю полі- та олігопептидів, амінокислот, органічних азотних основ, солей і мікроелементів. Пептони отримують в результаті дії протеолітичних ферментів на білки тваринного (м'язовий білок, казеїн) або рослинного (білок соєвої муки) походження. Пептон – це гігроскопічний порошок
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світло-жовтого кольору, розчинний у воді; 1%-ний розчин пептону має
нейтральну або слабокислу реакцію. У поживне середовища пептон додають
від 1–2 до 20 г на 1 л. Необхідно мати на увазі, що амінокислоти та пептон
мікроорганізми можуть використовувати не лише як джерело азоту, але і як
джерело вуглецю і енергії.
Деякі бактерії здатні використовувати як єдине джерело азоту молекулярний азот (N2). Це азотфиксатори. У середовище для культивування таких
мікроорганізмів сполук азоту можна не вносити. Забезпечення азотфиксаторів газоподібним азотом здійснюється завдяки контакту середовища з повітрям або культивуванню в атмосфері азоту.
Багато мікроорганізмів вимагають наявності у середовищі так званих факторів росту, до яких належать вітаміни, пурини, пиримидини і амінокислоти. Щоб підкреслити потребу мікроорганізмів у чинниках зростання, прийнято використовувати термін «прототрофи» і «ауксотрофи». Прототрофи не
потребують факторів росту, для ауксотрофів абсолютно необхідна наявність
у середовищі одного або декількох факторів росту. Якщо потреби мікроорганізмів у чинниках зростання обмежені одним або декількома вітамінами, то
рекомендується вносити їх до культурального середовища, використовуючи
такі концентрації: тіамін (вітамін B1), пантотенат Са, рибофлавін (вітамін В2),
нікотинова кислота (ніацин), піридоксин, піридоксамін, холін, кобаламін (вітамін B12) – по 1 мкг на 1 мл середовища; фолиєва кислота і п-амінобензойна
кислота – по 0,05 мкг на 1 мл середовища; біотин – 0,005 мкг на 1 мл середовища. Вітаміни додають до стерильного середовища безпосередньо перед її
засівом. Для цього рекомендується використовувати розчини, в яких концентрація вітаміну перевищує його вміст в поживному середовищі в 100 разів.
Розчини готують в стерильному посуді і використовують стерильну дистильовану воду. Отримані розчини стерилізують прогріванням в киплячій водяній лазні 3 хв. Розчин тіаміну рекомендується стерилізувати фільтруванням, оскільки при нагріванні тіамін руйнується.
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Прикладами сумішей, що містять різні фактори росту, можуть служити
дріжджовий екстракт, дріжджовий автолізат, кукурудзяний екстракт. Дріжджовий екстракт вносять у середовище для культивування від 0,05 до 0,5 г на
100 мл, дріжджовий автолізат – у такій кількості, щоб концентрація амінного
азоту складала 5 – 30 мг на 100 мл середовища Дріжджовий автолізат готують таким чином: 40 г свіжих пресованих або 10 г сухих дріжджів заливають
водою і перемішують до отримання гомогенної маси, потім додають декілька
кристалів тимолу або 1 – 2 мл хлороформу і витримують в термостаті при
50–55 ˚С протягом 3 діб. За цей час клітини дріжджів відмирають, а ферменти залишаються активними і гідролізують білки, а також інші біополімери.
Через 3 доби отриманий автолізат після ретельного перемішування кип'ятять
на слабком у вогні 20 хв і фільтрують. Дріжджовий автолізат стерилізують
при 0,5 атм 15 хв і зберігають в холодильнику. Кукурудзяний екстракт – готовий продукт заводів крохмалевопаточної промисловості. Він містить амінокислоти, вітаміни, велику кількість органічних кислот (молочною, оцетову
і мурашину) і мінеральні солі. Кукурудзяний екстракт вносять до середовища
від 0,2 до 5 %, стерилізують при 0,5 атм.
Окрім джерел вуглецю, азоту і факторів зростання мікроорганізмам для
побудови речовин клітини необхідні сірка, фосфор і інші елементи. Всі вони
повинні міститися в поживному середовищі в доступній для мікроорганізмів
формі. Потреби різних груп мікроорганізмів у сірці, фосфорі і інших зольних
елементах задовольняються зазвичай за рахунок мінеральних солей. Тому
«мінеральний фон» середовища для культивування багатьох мікроорганізмів
може бути близьким за складом. Так, потреби значного числа мікроорганізмів у сірці задовольняються сульфатами, хоча в клітині сірка знаходиться в
основному у відновленій формі, у вигляді сульфгідрильних груп. Значно рідше зустрічаються мікроорганізми, що вимагають наявності в середовищі
відновленої сірки. В цьому випадку в середовище вносять сульфіди, частіше
всього Na2S, або органічні сполуки, що містять сульфгідрильні групи, напри-
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клад цистеїн.
Солі фосфорної кислоти задовольняють потреби мікроорганізмів у фосфорі. Всі необхідні метали – К, Na, Са, Mg, Fe, Mn, Со, Cu – і інші елементи
мікроорганізми отримують у формі катіонів або аніонів неорганічних солей.
Наприклад, джерелом магнію служить MgSO4, джерелом натрію і хлора –
NaCl, кальцію – CaCO3 або СаСl2. Залізо додають до середовища у вигляді
хлориду, сульфату або цитрату.
Щоб уникнути випадання осаду нерозчинних комплексів фосфатів з деякими катіонами, особливо із залізом і кальцієм, до середовища рекомендується додавати від 0,001 до 1 г/л етилендиамінтетраацетату (ЕДТА) або
гексаметафосфату натрію в концентрації 4 г/л. Комплекси, які утворюють ці
сполуки з катіонами, є резервом, із якого в результаті дисоціації в розчин надходять вільні катіони.
Калій, магній, кальцій і залізо потрібні у відносно великих кількостях,
тому їх солі, як правило, включають до складу поживного середовища. Потреби мікроорганізмів у марганці, молібдені, цинку, міді, кобальті дуже малі.
Ці елементи, часто звані мікроелементами, вносять до середовища в кількості
від 1 мг до 1 мкг на 1 л; вищі концентрації можуть бути токсичні. Поживні
середовища з пептоном, грунтовою витяжкою, дріжджовим екстрактом, гідролізатом казеїну містять необхідні мікроелементи, до складу синтетичного
середовища, яке готується на дистильованій воді, їх треба вносити. Про оптимальні концентрації мікроелементів для різних мікроорганізмів відомо мало, тому запропоновані різні по складу суміші мікроелементів. Розчини
мікроелементів рекомендується стерилізувати окремо і вносити до середовища безпосередньо перед її засівом.
Поживне середовище для культивування мікроорганізмів крім сполук,
необхідних для процесів біосинтезу, повинні включати і енергетичний матеріал. За способом отримання енергії всі мікроорганізми прийнято ділити на
дві основні групи: хемотрофи і фототрофи. Хемотрофи використовують
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енергію окиснення різних сполук. Залежно від субстрата, що окиснюється
(донора водню) серед хемотрофних організмів виділяють хемолитотрофи і
хемоорганотрофи. Перші окиснюють неорганічні сполуки, для других енерегетичним субстратом служать органічні речовини, які зазвичай відіграють
подвійну роль – вони є одночасно і джерелом вуглецю і джерелом енергії.
Проте є мікроорганізми, які для конструктивних і енергетичних процесів потребують різних сполук. Наприклад, гомоферментативні молочнокислі бактерії отримують енергію при бродінні вуглеводів, але майже не використовують їх в процесах біосинтезу. Для конструктивних цілей їм необхідні готові амінокислоти, пуринові та пиримідинові основи, вітаміни. Фототрофи
використовують енергію світла. Щоб задовольнити потреби цих бактерій в
енергії, їх культивують при природному або штучному освітленні.
За складом прийнято виділяти природні, або натуральні, середовища та
синтетичні середовища. Натуральними називають середовища, до складу
яких входять продукти тваринного або рослинного походження. До такого
середовища відносяться овочеві або фруктові соки, тваринні тканини, розведена кров, молоко, води морів, озер і мінеральних джерел, відвари або екстракти, отримані з природних субстратів, таких як м'ясо, грунт, гній, різні частини рослин, клітини мікроорганізмів. На натуральному середовищі добре
росте багато мікроорганізмів, оскільки таке середовище містить всі компоненти, необхідні для їх зростання і розвитку. Проте ці середовища мають складний, непостійний хімічний склад і мало придатні для вивчення обміну речовин мікроорганізмів, оскільки в них важко врахувати споживання компонентів і утворення продуктів метаболізму. Натуральні середовища використовуються головним чином для підтримки культур мікроорганізмів, накопичення
біомаси і для діагностичних цілей. До натуральних середовищ, широко вживаних у лабораторній практиці, належать м’ясо-пептонний бульйон, пивне
сусло, дріжджове і картопляне середовище, грунтовий екстракт.
М’ясо-пептонний бульйон (МПБ). Основою для його приготування служить
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м'ясна вода, яку готують таким чином: 500 г м'яса, звільненого від кісток, жиру і
сухожиль, дрібно нарізують або пропускають через м'ясорубку, заливають 1 л
водогінної води і залишають при кімнатній температурі на 12 год або в термостаті при 30˚С на 6 год, а при 37˚С – на 2 год. За цей час з м'яса екстрагуються різні
речовини, у тому числі водорозчинні вітаміни. Потім м'ясо віджимають через марлю, а отриманий настій кип'ятять протягом 30 хв. При цьому згортаються білки.
Коли маса охолоне, її фільтрують через ватяний фільтр і доливають водою до первинного об'єму. До м'ясної води додають 1% пептону і 0,5 % NaCl. МПБ – багате поживне середовище, але воно майже не містить вуглеводів. При необхідності
їх додають до МПБ в кількості 1 – 2 год на 100 мл МПБ.
Для отримання накопичувальних культур мікроорганізмів різних таксономічних груп як універсальне поживне середовище може бути використаний гідролізат рибної муки (ГРМ-бульйон). Він є гігроскопічним дрібнодисперсним порошком світло-жовтого кольору.
Солодове (пивне неохмілене) сусло – добре середовище для деяких молочнокислих і оцтовокислих бактерій, дріжджів, міцеліальних грибів і інших
представників гетеротрофних мікроорганізмів. Основні компоненти сусла –
вуглеводи (до 90 % від маси сухого залишку) і азотвмісні сполуки (до 6–7 %
від маси сухого залишку). З вуглеводів в найбільшій кількості містяться мальтоза і декстрин. До складу сусла входять вітаміни, переважно групи В, органічні кислоти і мінеральні солі. Сусло готують таким чином, 250 г розмолотого солоду заливають 1 л водогінної води, нагрівають до 48–50 ˚С і утримують цю температуру протягом півгодини, безперервно помішуючи суміш,
щоб уникнути утворення грудок. У подальші півгодини температуру піднімають до 55–58 ˚С і підтримують на цьому рівні до повного зцукрення крохмалю, тобто до тих пір, поки реакція захололої суміші з йодом буде негативною. При вказаному режимі відбувається також гідролиз білків до амінокислот і пептидів. Отриманий екстракт фільтрують. У фільтраті визначають
концентрацію цукру. До потрібної концентрації сусло доводять водою. Для
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культивування мікроскопічних грибів найчастіше використовують 3–4 % сусло, для дріжджів а – 6–8 %, а для найбільш вимогливих молочнокислих бактерій а – 8–12 % сусло.
Дріжджове середовище використовується для культивування гетеротрофних мікроорганізмів. Основа дріжджового середовища – дріжджова вода.
Для її приготування 70–100 г свіжих пресованих або 7–10 г сухих дріжджів
кип'ятять в 1 л води і після осадження клітин дріжджів рідину декантують
або фільтрують через вату. До фільтрату додають 1 л води, ще раз 30 мін кип'ятять і знов фільтрують. До 100 мл отриманої дріжджової води додають 1–2
г вуглеводів і мінеральні солі, частіше всього К2НРО4 (0,1 г) і NaCl (0,5 г).
Доводять рН середовища до 6,8 – 7,2.
Картопляне середовище використовується здебільшого для культивування спороутворюючих бактерій. Для приготування цього середовища 200 г
ретельно вимитої і очищеної картоплі нарізують дрібними скибочками, заливають 1 л водогінної води і кип'ятять 20–30 хв. Відвар фільтрують через вату,
доводять об'єм фільтрату до 1 л і розливають у посуд для культивування.
Грунтовий екстракт використовують головним чином для культивування
різноманітних представників грунтових мікроорганізмів. Для його приготування 500 г родючого грунту заливають 1,5 л водогінної води і автоклавують при 1
атм 30 хв. Отриманий екстракт фільтрують через паперовий фільтр, додають до
гарячого фільтрату 0,5 г СаСО3, ретельно перемішують і через 5–7 хв фільтрують знов. До екстракту, як правило, додають 0,2 г К2НРО4.
Синтетичне середовище – це середовище, до складу якого входять лише
сполуки певного хімічного складу у чітко визначених кількостях. Синтетичне
середовище широко використовується при дослідженні обміну речовин, фізіології і біохімії мікроорганізмів. Для розробки складу синтетичного середовища,
що забезпечує зростання мікроорганізму або посилений біосинтез певного продукту життєдіяльності, необхідно знати особливості обміну речовин організму і
потреби його в джерелах живлення. В арсеналі мікробіологів є достатня кіль-
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кість синтетичних середовищ. Синтетичне середовище може мати дуже великий набір компонентів, але можуть бути і досить простими за складом.
Разом з натуральним і синтетичним середовищем виділяють так зване
напівсинтетичне середовище. Головними компонентами напівсинтетичного середовища є сполуки відомого хімічного складу – вуглеводи, солі амонія
або нітрати, фосфати і так далі. Проте в їх склад завжди включаються речовини невизначеного складу, такі як дріжджовий автолізат, грунтовий екстракт або гідролізат казеїну. Ці середовища знаходять широке застосування в
промисловій мікробіології для отримання амінокислот, вітамінів, антибіотиків і інших важливих продуктів життєдіяльності мікроорганізмів.
Слід мати на увазі, що середовище, яке забезпечує задовільний розвиток
мікроорганізмів, не завжди підходить для вирішення інших дослідницьких, і
практичних завдань, оскільки далеко не у всіх випадках накопичення певного
продукту життєдіяльності – ферменту, вітаміну, антибіотика і т.п. – йде паралельно накопиченню біомаси. Часто навіть при бурхливому рості мікроорганізмів бажаний продукт метаболізму майже не утворюється або утворюється
в недостатній кількості. Щоб забезпечити утворення цільової сполуки в максимально можливих кількостях, застосовують спеціальне середовище.
Електівні середовища забезпечують переважний розвиток одного виду
або групи мікроорганізмів і менш придатні (або зовсім не придатні) для розвитку інших.
Диференційно-діагностичні (індикаторні) середовища дають можливість швидко відрізнити одні види мікроорганізмів від інших або виявити деякі їх особливості. Прикладом індикаторного середовища для виявлення бактерій з групи кишкової палички в природних субстратах може бути агаризоване середовище Ендо наступного складу, г: пептон – 10; лактоза – 10;
К2НРО4 – 3,5; NaHSO3 – 2,5; агар – 150; вода дистильована – 1000 мл; рН 7,4.
До середовища додається 4 мл 10 %-ного спиртового розчину основного фуксину. Бактерії з роду Escherichia на цьому середовищі утворюють малинові
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колонії з металевим блиском. При визначенні видової приналежності бактерій використовують рН-індикаторні середовища, до складу яких входить
один з індикаторів: нейтральний червоний (0,0005 %), феноловий червоний
(0,005 %) або бромтимоловий синій (0,0005 %). Якщо розвиток мікроорганізмів супроводжується утворенням кислоти або лугу, колір індикатора змінюється. Диференціально-діагностичні середовища особливо широко застосовуються в санітарній і медичній мікробіології для швидкої ідентифікації певних груп мікроорганізмів.
За фізичним станом розрізняють рідкі, сипкі та тверді середовища.
Рідкі середовища широко застосовуються для накопичення біомаси або
продуктів обміну, для дослідження фізіології і біохімії мікроорганізмів, а також для підтримки і збереження в колекції культур мікроорганізмів.
Сипкі середовища застосовуються здебільшого у промисловій мікробіології для культивування деяких продуцентів фізіологічно активних сполук, а
також у колекціях для збереження культур мікроорганізмів. До таких середовищ належать, наприклад, розварене пшоно, висівки, кварцевий пісок, просочені поживним розчином.
Тверді середовища використовують для виділення чистих культур, у діагностичних цілях, для визначення кількості мікроорганізмів, їх антибіотичної
актиності, для зберігання культур у колекціях і у ряді інших випадків. Для
приготування таких середовищ застосовують агар або желатину. Основою
для загущення можуть служити пластинки силікагеля, які просочують поживним середовищем.
Агар використовують для загущення середовища найчастіше. Це складний полісахарид, до складу якого входять агароза і агаропектин. Крім того,
агар містить невелику кількість асимільованих речовин і різні солі. Агар
отримують з деяких морських водоростей і виробляють у вигляді пластин або
порошку. Агар зручний тим, що більшість мікроорганізмів не використовують його як субстрат для зростання. У воді він утворює гель, який плавиться
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близько 100 ˚С і застигає при температурі 40˚С. Тому на агаризованних середовищах можна культивувати значну частину відомих мікроорганізмів. Найчастіше агар додають до середовища в кількості 1,5%. Якщо необхідно отримати більш вологе середовище, вносять 1,0 % агару. Якщо необхідно отримати більш тверде та сухе середовище – 2 – 3 % агару. Середовище з агаром нагрівають на киплячій водяній бані до повного його розтоплення. Якщо планують вирощувати мікроорганізми на скошеному агаризованому середовищі
в пробірках, то кожну пробірку заповнюють середовищем не більше ніж на
1/3. Щоб середовище не підсихало, його поверхню скошують після стерилізації, перед посівом. Для цього пробірки з середовищем розташовують для
застигання з нахилом (рис. 9). Скошене агаризоване середовище не повинно
доходити до ватяної пробки на 4–6 см.

Рисунок 9. Приготування скошеного агаризованого середовища.

Середовище, призначене для культивування бактерій у чашках Петрі, розливають по 20–25 мл у пробірки більшого об'єму, ніж для скошеного агаризованого середовища, або стерилізують у колбах.
Агар має слаболужну реакцію, тому його додавання може привести до незначного підвищення рН середовища. У слабокислому, нейтральному або
слаболужному середовищі агар зберігає здатність утворювати гель після
декількох циклів плавлення і твердіння і навіть після повторної стерилізації.
Проте при рН середовища нижче 5,5 агар при стерилізації частково гідролізується і через те втрачає здатність утворювати гель, тобто не застигає. В
цьому випадку його стерилізують окремо від середовища в певному об'ємі
води, розплавляють на водяній бані та доливають при постійному перемішуванні до стерильного, заздалегідь підігрітого середовища.
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Желатина – це екстракт, який отримують з субстратів, багатих колагеном – кісток, хрящів, сухожиль. Утворюваний желатиною гель плавиться при
температурі близько 25 ˚С. Ця температура нижче за звичайну температуру
інкубації багатьох мікроорганізмів (30–37 ˚С). Крім того, желатина розріджується під дією протеолітичних ферментів, які певні мікроорганізми виділяють
в середовище. Ці властивості желатини обмежують її застосування як засіба
для загущення поживних середовищ. Желатину використовують головним
чином для діагностичних цілей – для виявлення протеолітичної активності
мікроорганізмів, а також для отримання великих колоній дріжджів. У першому випадку використовують м’ясо-пептонну, в іншому — сусло-желатину.
До рідкого середовища додають10 – 20 % желатини, залишають для набухання на 5 – 10 хв і нагрівають на водяній бані до розчинення. Доводять рН
середовища до 6,8 – 7,0. Желатина має кислу реакцію і велику буферність,
тому на її нейтралізацію йде більше луга, чим, наприклад, на нейтралізацію
MПA. Желатинове середовище стерилізують при 0,5 атм 15 хв або дрібно – 3
рази по 20 хв у кип'ятильнику Коха. Повторна стерилізація желатинового середовища, особливо при рН середовища нижче 6,0 або вище 7,3 не рекомендується, оскільки желатина частково гідролізується і втрачає властивость
утворювати гель.
Кремнекислий гель (силікагель) використовують інколи як тверду основу
для синтетичного середовища. Гель готують таким чином: до соляної кислоти (густиною 1,1) додають при перемішуванні рівний об'єм розчину рідкого
скла (Na2SiO3 або К2SiO3) тієї ж густини. Суміш розливають у чашки Петрі
по 20 – 30 мл в кожну і залишають чашки на горизонтальній поверхні на декілька годин до утворення кремнекислого гелю. Коли гель затвердіє, відкриті
чашки поміщають у скляний або емальований посуд, промивають 2 – 3 доби
проточною водою для видалення хлоридів, а потім кілька разів гарячою дистильованою водою. Про відсутність хлоридів судять за якісною пробою промивних вод з 1 – 5 %-ним розчином азотнокислого срібла. За наявності хло-
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ридів утворюється білий осад. Відмиті від хлоридів пластинки просочують 2–
3 мл концентрованого середовища, вміст компонентів в якому в 5– 10 разів
вище, ніж у відповідному середовищі. Потім чашки з пластинками гелю поміщають відкритими в сушильну шафу і підсушують при 50–60 ˚С (стежать
за тим, щоб гель не розтріскався і його поверхня залишилася вологою). Якщо
необхідно, чашки загортають у папір і, не перевертаючи, стерилізують у автоклаві при 0,5 атм 15 хв. Чашки з силікагелевими пластинками до вживання
зберігають під водою.
Режими стерилізації поживних середовищ залежать перш за все від їх
складу. Найнадійнішим методом термічної стерилізації поживних середовищ
є стерилізація паром під тиском у автоклаві. Але для різних середовищ необхідно використовувати відповідні режими стерилізації. Субстрати, які містять речовини, що не витримують нагрівання до 120˚С, стерилізують при
0,5 атм. Молоко, дріжджовий автолізат, дріжджову воду і середовища з желатиною стерилізують при 0,5 атм протягом 15 хв. Середовища, які містять вуглеводи і вітаміни, наприклад, пивне сусло, соки, стерилізують при
0,5 атм 20 – 30 хв. М’ясо-пептонний бульйон і мясо-пептонний агар автоклавірують при 1 атм 20 – 30 хв, картопляне середовище і грунтовий витяг, при 1,5 атм 30 хв.
Вибираючи режим стерилізації, необхідно враховувати рН середовища.
В разі кислої реакції середовища при автоклавуванні можуть гідролізуватися деякі полімери, що входять до складу середовища. Так, якщо рН середовища нижче 6,5–6,0, то відбувається пептонізація желатини, і середовище після стерилізації не застигає. При рН нижче 5,0 частково гідролізується і втрачає здатність утворювати гель агар-агар.
Якщо середовище лужне, то при стерилізації випадають в осад солі заліза, карамелізуються і стають недоступними для мікроорганізмів вуглеводи.
Щоб уникнути цього, середовище, що призначене для культивування ацидофільних або алкалофильних мікроорганізмів, стерилізують при нейтраль-
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ному значенні рН і лише після автоклавування підкисляють або підлужують. Крім того, розчини деяких компонентів середовища часто стерилізують окремо при такому рН і в тому режимі, при яких вони не змінюються,
а вже потім додають ці компоненти до середовища В потрібній кількості.
Для стерилізації поживних середовищ і розчинів, які псуються за температур вище 100 °С використовують метод тиндалізації. Якщо і температура 100
°С зависока для компонентів поживного середовища, використовують метод
дробної пастерізації. А в тих випадках, коли взагалі не можна використовувати
термічні

методи,

вдаються

до

методів

фізичної

стерилізації

(УФ-

випромінювання, ультразвук) та стерилізації фільтруванням.
► ХІД РОБОТИ: ◄
1. Приготувати МПА. Для цього 2 г сухого бульйону і 1г пептону суспендують в 80 мл води і кип'ятять протягом 5 хв, в разі необхідності
бульйон фільтрують. У отриманому МПБ розчиняють при нагріванні 2
г агару. Доводять рН середовища до слаболужної реакції 20 %-ним
розчином Na2CO3. Гаряче середовище фільтрують, розливають в три
пробірки. Першу пробірку заповнюють на 1/4 – 1/3 об'єму; другу пробірку – на 1/3 – 1/2 об'єму, третю – на 2/3. На пробірках необхідно написати назву поживного середовища.
2. Приготувати сусло-агар. Для цього 10 г солоду змішують з 80 мл води. Суміш підігрівають до 55 – 58 °С до зникнення реакції на крохмаль
(синього забарвлення з йодом), потім фільтрують. До сусла додають 2
г агару, кип'ятять до розчинення. Гаряче середовище фільтрують, розливають в три пробірки. Першу пробірку заповнюють на 1/4–1/3 об'єму; другу пробірку – на 1/3–1/2 об'єму, третю – на 2/3. Пробірки підписують.
3. Приготувати дріжджове середовище. Для цього 10 г пресованих дріжджів розводять в 80 мл дистильованої води, кип'ятять 20 хв, фільт-
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рують. Додають 1 г сахарози, 0, 1 г К2НРО4, 0,05 г NaCl і 1 г агару,
Доводять рН середовища до нейтрального значення. Середовище кип'ятять і фільтрують гарячим, розливають в три пробірки. Першу пробірку заповнюють на 1/4–1/3 об'єму; другу пробірку – на 1/3–1/2 об'єму,
третю – на 2/3. Пробірки підписують.
4. Пробірки закрити ватяними пробками і ковпачками.
5. Простерилізувати приготовані середовища.
6. Приготувати пробірки із скошеним середовищем.
► КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: ◄
1.

Назвіть основні компоненти поживного середовища для авто-

трофних мікроорганізмів.
2.

Назвіть основні компоненти поживного середовища для гетеро-

трофних мікроорганізмів.
3.

Поясніть зміст термінів «прототрофи» і «ауксотрофи».

4.

Натуральні середовища, їх використання, приклади.

5.

Які поживні середовища називаються синтетичними? Де їх вико-

ристовують?
6.

Особливості складу і застосування індикаторних середовищ.

7.

Класифікація поживних середовищ за фізичним станом.

8.

Основні загусники, які використовують для отримання твердих

поживних середовищ.
9.

Способи стерилізації поживних середовищ.
Лабораторна робота 5
КУЛЬТИВУВАННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ

Культивування мікроорганізмів є одним з основних методів мікробіології.
Від уміння культивувати мікроорганізми в лабораторних умовах значною мірою залежать успіхи їх вивчення і практичного застосування. Для культиву-
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вання конкретного мікроорганізму необхідно знати про його фізіологічні та
біохімічні особливості, та на підставі цих знань створювати умови, необхідні
для його життєдіяльності.
Вирощування мікроорганізмів на поживному середовищі називають культивуванням (від латин. cultus – вирощування), а вирощені в результаті мікроорганізми – культурою.
При культивуванні в рідкому середовищі культури утворюють суспензію,
осад або плівку, при розвитку на твердому середовищі – колонії.
Культура може бути чистою – містити потомство клітини тільки одного
виду та накопичувальною – складатися переважно з клітин одного виду мікроорганізмів.
Внесення клітин мікроорганізмів або будь-якого досліджуваного матеріалу (зразка грунту, проби води) до стерильного поживного середовища для
отримання чистої або накопичувальної культури називають посівом.
Перенесення вже вирощених клітин з одного середовища на інше (стерильне) називають пересіванням, або пасивуванням (від лат. passus – чергування).
Зазвичай мікроорганізми вирощують при певній постійній температурі в
термостатах або кімнатах термостатів. Культивування при певній температурі називається інкубацією (від лат. incubatio – вирощування, висиджування
пташенят). Вирощують мікроорганізми в скляному посуді: пробірках, колбах
або чашках Петрі.
У пробірках мікроорганізми культивують як в рідких, так і на твердих середовищах. Рідким середовищем для аеробних культур заповнюють 1/3 пробірки, для анаеробних – 2/3. Якщо тверде середовище в пробірках призначене
для подальшого вирощування мікроорганізмів, при підготовці до стерилізації
його наливають на 1/3–1/4 об'єму пробірок. Після стерилізації пробірки із ще
не застиглим середовищем розкладають на рівній поверхні столу з нахилом
(під невеликим кутом) для отримання скошеної поверхні агару. Це так звані
«косяки» – скошене середовище.
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Тверде середовище, застигле при вертикальному положенні пробірки, називається стовпчиком. Стовпчики поживного середовища, що займає 1/3 –
1/4 об'єму пробірки, використовують для посіву культури уколом. Стовпчики
поживного середовища, що займають 2/3 об'єму пробірки, після стерилізації
застосовують для заливки стерильних чашок Петрі, призначених для мікробіологічних посівів.
При культивуванні мікроорганізмів у колбах використовують тільки рідке
живильне середовище. Для аеробних мікроорганізмів середовище наливають
тонким шаром (наприклад, 30 мл в колби Ерленмейєра на 100 мл), для анаеробних мікроорганізмів колбу заповнюють на 2/3 об'єму. У чашках Петрі
мікроорганізми культивують лише на твердому середовищі.
Для роботи з мікроорганізмами використовують спеціальні бактеріологічні
голки, петлі і шпателі. При посівах і пересіваннях культур мікроорганізмів з колоній, що виросли на твердому середовищі або вросли в субстрат, застосовують
голки або шпатель. Суспензії мікроорганізмів беруть петлею.
Техніка посіву
• Посів (або пересів) завжди проводять поблизу пальника.
• При пересіві мікроорганізмів пробірки в пробірку (рис. 10) обидві
пробірки (одну – з культурою, іншу – із стерильним поживним середовищем) беруть в ліву руку. Одну пробірку затискають між вказівним і середнім пальцями (перша пробірка). Нижній кінець її вільно лежить на великому. Другу пробірку затискають між середнім і безіменним пальцями.
Вона повинна лежати паралельно першій. Її нижній кінець розташовується
з правого боку великого пальця. Великий палець, який знаходиться між
пробірками, має бути в природному, ненапруженому стані і злегка утримувати пробірки в паралельному по відношенню один до одного положенні.
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Рисунок 10. Схема пересівання мікроорганізмів з однієї пробірки в іншу: а- прожарювання петлі в полум'ї пальника до посіву; б- прожарювання країв пробірок;
в- взяття мікробних клітин петлею; г - посів мікробних клітин на скошене середовище; д- одночасне закривання двох пробірок в полум'ї пальника; е- прожарювання петлі після посіву.

• При взятті мазка пробірки повинні бути нахиленими, що гарантує стерильність культури. При вертикальному розташуванні пробірок можливе
попадання із повітря сторонніх клітин мікроорганізмів.
• Бактеріологічну голку (петлю) тримають у правій руці та ретельно обпалюють у полум'ї пальника.
• Мізинцем правої руки виймають з другої пробірки ватяну пробку і затискають її між мізинцем і долонею. Пробку першої пробірки затискають
між безіменним і середнім пальцями правої руки.
• Знову злегка обпалюють голку і вводять її в пробірку з культурою.
Легким дотиком голки до колонії мікроорганізмів беруть невелику кіль50

кість мікробної маси і переносять в іншу пробірку.
При висіві на тверде скошене середовище петлю з матеріалом, що знаходиться на ній, вводять в пробірку, опускають на поверхню поживного середовища і наносять штрих від низу до верху, від однієї стінки пробірки до
іншої (не ушкоджуючи середовища).
При посіві в стовпчик поживного середовища голку вводять в товщу її
центральної частини – посів уколом.
При посіві в рідке середовище (або з рідкого середовища) лише злегка нахиляють пробірки, щоб запобігти змочуванню пробок і країв пробірок.
Пробки, перед тим як закрити пробірки, обпалюють у полум'ї. Зручніше
спочатку закрити першу пробірку, а потім – другу.
При посіві на поверхню поживного агару в чашки Петрі (рис.11) кришку відкривають настільки, щоб в щілину, що утворилася, вільно проходили
петля або шпатель. Невелику кількість взятої культури втирають бактеріологічною петлею в поверхню поживного середовища біля краю чашки.
Потім петлю прожарюють, щоб знищити надлишок матеріалу, що залишився
на ній. Лінію посіву починають з того місця, в якому знаходиться матеріал.
Бактеріологічною петлею проводять штрихи на поживному середовищі, не
пошкоджуючи його поверхні.

Рисунок 11. Посів на тверде поживне середовище в чашку Петрі.

Для рівномірного розподілу матеріалу, що засівається, по поверхні твердого поживного середовища можна користуватися замість петлі скляним
шпателем.
Для посіву клітин з рідкої культури використовується метод посіву залив-
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кою. Набирають 0,5 мл культури, що засівається, в стерильну піпетку і виливають в порожню стерильну чашку Петрі. Вслід за цим чашку заливають 15 – 20
мл поживного агару, розплавленого і остудженого до температури 40 – 45 °С.
Для рівномірного розподілу досліджуваного матеріалу в поживному середовищі закриту чашку з вмістом злегка обертають по поверхні столу.

Рисунок 12. Зростання мікроорганізмів на поверхні твердого поживного середовища:
а - після посіву шпателем або посіву заливкою; б - після посіву бактеріологічною петлею.

Зберігання мікроорганізмів
При тривалому зберіганні в лабораторних умовах можуть змінитися окремі фізіолого-біохіімічні або морфологічні особливості мікроорганізмів.
Щоб уникнути цього, необхідно зберігати культуру чистою і в життєздатному стані. Традиційний метод зберігання – інокулювання (субкультивування),
тобто періодичне пересівання на свіже поживне середовище. Одні види мікроорганізмів вимагають частих пересівань, інші можна не пересівати більше
місяця. В процесі такого зберігання не можна допускати пересихання середовища. Для цього пробірки з культурами рекомендують обгорнути папером або
плівкою і зберігати в умовах, коли процеси життєдіяльності загальмовані, наприклад у холодильнику при 5 – 8 ºС. Існує багато інших способів зберігання
культур: під шаром стерильного вазелінового масла; в ампулах з рідким азотом;
у ліофілізованому стані, тобто висушеними із замороженого стану. Бактерії, що
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утворюють спори, можуть зберігатися роками в стерильному сухому грунті або
відповідному середовищі.
► ХІД РОБОТИ: ◄
1. Залити поживне середовище в чашку Петрі. Для цього поживне середовище (у пробірці, заповненій поживним агаром на 2/3) розплавляють на
водяній бані. При розливі середовища в чашки Петрі лівою рукою відкривають кришку чашки у бік полум'я пальника. Акуратно виливають до чашки
поживне середовище і рівномірно розподіляють його по всій поверхні дна
чашки (злегка рухаючи чашкою).
Оскільки при застиганні агару на внутрішній стороні кришки осідає
конденсаційна вода, яка, стікаючи на поверхню середовища, заважає отриманню ізольованих колоній мікроорганізмів, то чашки з середовищами підсушують в термостаті.
2. Висіяти культуру мікроорганізмів у скошене поживне середовище(використовувати мікробіологічну петлю). Пробірку підписати.
3. Висіяти культуру мікроорганізмів у стовпчик поживного середовища(використовувати мікробіологічну голку). Пробірку підписати.
4. Засіяти культуру мікроорганізмів у чашку Петрі. Підписати денце
чашки.
5. Засіяні пробірки і чашки Петрі поміщють до термостату для інкубації.
Щоб утворювана конденсаційна вода не заливала посіву, чашки Петрі
перевертають догори дном і ставлять в термостат в такому положенні.
► КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: ◄
1. Дайте визначення таким поняттям: культивування мікроорганізмів,
пасивування, інкубація, інокуляція.
2. Чим відрізняються чисті і накопичувальні культури мікроорганізмів?
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3. Техніка пересівання мікроорганізмів із пробірки в пробірку.
4. Техніка посіву мікроорганізмів у чашки Петрі.
5. Особливості посіву рідких культур мікроорганізмів.
6. Методи зберігання мікроорганізмів.
7. Дотримання заходів асептики при культивуванні мікроорганізмів.
Лабораторна робота 6
МІКРОБІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ
ОБ'ЄКТІВ. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ.
Мікроорганізми розповсюджені в природі: у грунті, водоймищах, на різних поверхнях, продуктах харчування, на тілі людини і тварин. Одним з
найсприятливіших субстратів для розвитку різноманітних мікроорганізмів є
грунт. З грунту мікроорганізми потрапляють в повітря. У повітря і воду потрапляють мікроорганізми такожз тіла людини і тварин. Грунт, вода, повітря
можуть служити джерелом мікробного забруднення харчових продуктів,
лікарської сировини і препаратів, виробничих приміщен, а також джерелом
зараження людей патогенними мікроорганізмами. Проте визначення в об'єктах довкілля патогенних мікроорганізмів утруднене. По-перше, тому що патогенні мікроорганізми перебувають в об'єктах довкілля тимчасово і містяться
там в невеликих кількостях. А, по-друге, методи їх виявлення тривалі і трудомісткі. Тому для характеристики обсіменіння навколишнього середовища
мікроорганізмами визначають специфічні показники: мікробне число і вміст
санітарно-показових мікроорганізмів.
Мікробне число – це спільний вміст мікроорганізмів у одиниці ваги або
об'єму досліджуваного об'єкту (1 г грунту, 1 мл Н2О, 1 м3 повітря).
Санітарно-показові мікроорганізми - це мікроорганізми, які постійно містяться у виділеннях людини і деяких теплокровних тварин; не знаходяться в
інших природних резервуарах або не мають інших природних місць проживання; після виділення в навколишнє середовище зберігаються життєздатни-
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ми протягом термінів, близьких до термінів виживання деяких патогенних
бактерій, що виділяються з організму тими ж шляхами; не можуть інтенсивно
розмножуватися в навколишньому середовищі, тобто їх кількість залишається постійною певний період часу після попадання в навколишнє середовище,
легко виявляються сучасними мікробіологічними методами і піддаються кількісному визначенню; є достатньо типовими для диференціації від інших видів
і достатньо стабільними по своїх ознаках.
Основними санітарно-показовими мікроорганізмами для різних об'єктів
навколишнього середовища є такі: E. coli, S. Faecalis – для води, E. сoli, S.
faecalis, C. Perfringens – для грунту, S. haemolyticus, S. viridans, S. аureus – для
повітря, E. coli, S. faecalis, S. аureus – для предметів ужитку.
Для кількісної характеристики мікробної забрудненості грунту, води і інших об'єктів найчастіше використовують такі показники: колі-титр, колііндекс і перфрингенс-титр.
Колі-тітр - це найменша кількість досліджуваного матеріалу, в якому
виявляється життєздатна E. coli, коли-титр виражається в миллилитрах для
води і в грамах для твердого матеріалу.
Колі-індекс - кількість кліток кишкової палички в 1 л води або. 1 г грунту.
Присутність в об'єкті підвищеної кількості бактерій групи кишкової палички свідчить про незадовільний санітарний стан об'єкту.
Існує два основних, принципово різних методу кількісного обліку мікроорганізмів в досліджуваному об'єкті: прямий підрахунок клітин під мікроскопом (у рахункових камерах, на фіксованих забарвлених мазках, на мембранних
фільтрах) і шляхом культивування на поживному середовищі. Метод культивування, в свою чергу теж розділяється на два методи: метод культивування
на твердому середовищі – чашковий метод Коха, та на рідкому середовищі –
метод граничних розведень або метод титру. Методи прямого підрахунку
клітин під мікроскопом дають можливість обрахувати чисельність мікроорганізми в субстраті якнайповніше. Проте при цьому визначаються як живі, так і
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мертві клітини. Методами висіву на тверді та в рідкі поживні середовища враховуються тільки життєздатні клітини мікроорганізмів.
Підрахунок клітин в рахункових камерах
Цей метод рекомендується використовувати для підрахунку крупних об'єктів — дріжджів, одноклітинних водоростей, конідій грибів і деяких крупних бактерій. Найчастіше використовують камеру Горяєва (див. рис. 13), хоча можна
застосовувати і інші рахункові камери. Камера Горяєва – це товсте предметне
скло, розділене борозенками. На центральну частину скла нанесена сітка. Площа квадрата сітки позначена на одному з боків предметного скла і відповідає
1/25 мм2 (великий квадрат) або 1/400 мм2 (малий квадрат). Частина предметного
скла, на яку нанесена сітка, на 0,1 мм нижче двох інших сторін.

Рисунок 13. Рахункова камера Горяєва: А — вигляд зверху; Б — вигляд збоку;
В — при малому збільшенні мікроскопа

При роботі з камерою необхідно дотримуватися певного порядку її заповнення. Спочатку поглиблення з сіткою покривають спеціальним шліфованим покривним скельцем і, злегка притискуючи, зміщують його в протилежні сторони до появи кілець Ньютона. Це означає, що покривне скельце
притерте до сторін камери. Тільки за цієї умови об'єм суспензії мікроорганізмів, що знаходиться в камері, відповідає розрахунковому. Після цього
камеру заповнюють досліджуваною суспензією мікроорганізмів. Суспензію
вносять через борозенку камери капіляром або піпеткою. Підрахунок клітин
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рекомендується починати через 3–5 хв після заповнення камери, щоб клітини
осіли і при мікроскопуванні їх було видно в одній площині. Рухливі клітини
перед заповненням камери вбивають нагріванням або суспендуванням у
0,5%-ном водному розчині формаліну.
Число клітин підраховують з об'єктивом 8х або 40х З імерсійним об'єктивом працювати не можна, оскільки його фокусна відстань менше товщини
скла камери. Здебільшого підраховують клітини мікроорганізмів в 10 великих або 20 маленьких квадратах сітки, переміщаючи їх по діагоналі. Враховують всі клітини в квадраті сітки, а також клітини, що перетинають верхню і
праву сторони квадрата. При підрахунку кількість клітин у великому квадраті
не повинна перевищувати 20, а в малому – 10, інакше вихідну суспензію розводять водопровідною водою.
Для отримання достовірного результату загальне число підрахованих клітин мікроорганізмів має бути не менше 600. Точність визначення залежить
від того, наскільки щільно пришліфоване покривне скельце до поверхні камери, тому підрахунок клітин повторюють 3–4 рази, кожного разу наново
вмонтовуючи камеру і заповнюючи її досліджуваною суспензією мікроорганізмів. Це забезпечує більшу точність, ніж підрахунок 600 клітин при одноразовому монтажі камери. Кількість клітин в 1 мл досліджуваної суспензії
обчислюють за формулою:
a  103
M
n
hS
де М — число клітин в 1 мл суспензії; а — середнє число клітин в квадраті сітки; h — висота камери в мм; S — площа квадрата сітки в мм2; n — розведення досліджуваної суспензії.

Підрахунок клітин на мембранних фільтрах.
Цей метод рекомендується використовувати для визначення мікроорганізмів у субстратах із низькою кількістю клітин. Його застосовують при визначенні кількості мікроорганізмів у різних водоймищах, при санітарнобактеріологічних і деяких інших дослідженнях. Фільтрування проби певного
об'єму (від декількох мл до десятків літрів) дозволяє сконцентрувати на по-
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верхні фільтру клітини мікроорганізмів, які містяться в пробі. Потім їх забарвлюють і підраховують. Для фільтрування вибирають фільтр, який затримує мікроорганізми, що знаходяться в досліджуваному субстраті.
Перед використанням кожну партію фільтрів необхідно перевіряти, тому що
інколи вони бувають сильно забруднені бактеріями. Для цього 3–5 фільтрів
кип'ятять у дистильованій воді, забарвлюють карболовим еритрозіном, як описано нижче, і переглядають під мікроскопом. Фільтри з великим забрудненням
мікроорганізмами для підрахунку клітин не використовують.
Придатні для роботи фільтри кип'ятять у дистильованій воді, для видалення повітря і залишків розчинників; воду 2–3 рази змінюють. Кип'ятіння не
має бути занадто бурхливим, інакше фільтри скручуватимуться. Після цього
фільтр матовою стороною вгору поміщають на пористу пластинку спеціального утримувача (прилада Зейтца) і пропускають через нього точно виміряний об'єм досліджуваної проби. Чим більша кількість клітин у досліджуваному матеріалі, тим менше має бути фільтрований об'єм, і навпаки.
Клітини мікроорганізмів, які осіли на фільтрі, забарвлюють карболовим
еритрозіном, Для цього фільтр поміщають в чашку Петрі на фільтрувальний
папір, зволожений барвником, чашку закривають кришкою і залишають на 3–
5 г або навіть на добу. Для рівномірного забарвлення клітин мембранний
фільтр повинен щільно прилягати до паперового фільтру з еритрозіном.
Потім мембранний фільтр відмивають від барвника. Для цього фільтр послідовно перекладають в чашки Петрі з фільтрувальним папером, рясно змоченим дистильованою водою, до тих пір, поки він не перестане забарвлювати
вологий фільтрувальний папір.
Після відмивання фільтр висушують на повітрі і готують препарат для
мікроскопування. На предметне скло капають імерсійне масло і поміщають
на нього забарвлений мембранний фільтр так, щоб клітини мікроорганізмів
були зверху. На поверхню мембранного фільтру наносять ще краплю імерсійного масла і покривають фільтр покривним скельцем. Кількість клітин
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мікроорганізмів підраховують з імерсійним об'єктивом 100х у квадратах окулярної сітки або у полі зору мікроскопа. Кількість клітин в 1 мл досліджуваного субстрата обчислюють за формулою:
aF  106
sV
де М кількість клітин в 1 мл досліджуваного субстрата; а – середня кількість клітин в
квадраті окулярної сітки (полі зору); F — площа мембранного фільтру в мм2; V — об'єм
(мл) профільтрованої рідини; s — площа квадрата окулярної сітки (поля зору).
M 

Якщо хочуть виділити та врахувати якнаймога ширше коло мікроорганізмів, що населяють даний субстрат, використовують метод Коха і при цьому
підбирають таке за складом середовище, на якому здатні розвиватися мікроорганізми з різними властивостями. Але не існує універсального поживного
середовища і універсальних умов вирощування, які б були придатні для всіх
видів мікроорганізмів. Тому метод висіву дає можливість визначити наявність на субстраті тільки тих мікроорганізмів, які здатні рости на даному середовищі і в даних умовах. Для виявлення санітарно-показових мікроорганізмів використовують елективні середовища.
Кількісний облік мікроорганізмів шляхом підрахунку колоній
(чашковий метод Коха)
Цей метод є найбільш поширеним для визначення загального мікробного
забруднення різних субстратів. Суть чашкового методу полягає в тому, що
проводять посів певного об'єму досліджуваного матеріалу в чашки Петрі з
твердим поживним середовищем. При подальшому вирощуванні посіву в
термостаті з кожної клітини внаслідок розмноження утворюється колонія.
Кількість колоній підраховують.
Як поживне середовище для обліку бактерій застосовують м’ясо-пептонний
агар, для підрахунку цвілевих грибів і дріжджів – сусло-агар. Робота за таким
методом включає три етапи: приготування розведень, посів на тверде поживне
середовище в чашки Петрі і підрахунок колоній, що виросли.
Приготування розведень. Кількість мікроорганізмів в об'єктах зовнішньо-
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го середовища, як правило, велика, тому для отримання окремих колоній готують ряд розведень досліджуваного субстрата.
Розведення готують у стерильній водопровідній воді або фізіологічному
розчині (0,5% водний розчин NаСl), зазвичай використовують десятиразові
послідовні розведення (1:10, 1:100, 1:1000 і т. п.).
Ступінь розведення досліджуваного зразка визначається передбачуваною
кількістю мікроорганізмів в зразку. Відповідно число розведень тим більше,
чим більше мікроорганізмів в вихідному субстраті.

Рисунок 14. Приготування послідовних розведень.

Для приготування кожного розведення обов'язково використовують
окрему піпетку! Нехтування цим правилом може привести до отримання
помилкового результату, інколи в 1000 і більше разів того, що перевищує достеменний. Помилка пов'язана з адсорбцією мікроорганізмів на стінках
піпетки, внаслідок чого не всі клітини видаляються з піпетки при приготуванні відповідного розведення. Частина клітин, що залишилася на стінках
піпетки, може потім потрапити в одне з подальших розведень, що і з'явиться
причиною отриманняі завищеного результату.
Посів на агаризовані середовища в чашки Петрі
для поверхневого зростання
У стерильні чашки Петрі наливають розплавлену на киплячій водяній бані
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агаризоване середовище, по 20–30 мл в кожну. Чашки залишають на горизонтальній поверхні, поки не захолоне агар. Потім їх витримують при 30°С
кришками вниз для підсихання поверхні середовища в термостаті. Коли використовують елективні середовища або виділяють і обраховують мікроорганізми, що вимагають підвищеної вологості, посів проводять відразу ж або незабаром після застигання агару.
Посів роблять з певних розведень залежно від передбачуваної кількості мікроорганізмів в досліджуваному субстраті. Стерильною піпеткою наносять
певний об'єм (зазвичай 0,05, 0,1 або 0,2 мл) відповідного розведення, заздалегідь ретельно перемішаного, на поверхню агарової пластинки в чашці Петрі.
Цей об'єм розподіляють по поверхні середовища стерильним шпателем. Потім
цим же шпателем проводять по всій поверхні в другій чашці, куди посівний
матеріал не вносили. При виявленні мікроорганізмів, кількість яких в субстраті відносно невелика, посівний матеріал розподіляють по поверхні середовища тільки в одній чашці Петрі.
З кожного розведення роблять 4–6 паралельних посівів. Для паралельних
посівів з одного розведення можна користуватися однією стерильною піпеткою і одним шпателем. Для посівів з різних розведень, використовують нову
стерильну піпетку і новий шпатель. Чашки із засіяним середовищем поміщають в термостат, відрегульований на певну температуру, сприятливу для розвитку мікроорганізмів, перевернувши їх догори дном.
Для глибинного посіву (у товщі середовища) використовують зазвичай мірні кількості твердого середовища, заготовлені в пробірках по 10–15 мл. Культуру вносять до пробірок з розплавленим і охолодженим до 40–45 °С агаром, а потім заливають суміш в чашку Петрі. Можливий і інший спосіб глибинного посіву: суспензію мікроорганізмів вносять безпосередньо до стерильної чашки Петрі на дно, злегка відкривши кришку, а потім заливають її розплавленим і охолодженим агаром. Середовище з культурою ретельно перемішують круговими рухами чашки, не піднімаючи її з поверхні столу. Після
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цього чашку залишають на столі до застигання агару.
Дослідження харчових продуктів
Порядок узяття проб, методи їх дослідження і нормативи якості регламентуються нормативно-технічною документацією. Вихідним матеріалом для
посівів продуктів твердої консистенції зазвичай є 10 % суспензія продукту.
При дослідженні продукту твердої консистенції за допомогою годинникого
скла і стерильного скальпеля беруть пробу продукту (1–15 г), переносять в
стерильну ступку (або гомогенізатор) і розтерають в однорідну масу (можна
додати стерильний кварцевий пісок). Отриману наважку кількісно і асептично переносять в колбу з 100 мл стерильного фізіологічного розчину (або стерильної водопроводної води) – це перше розведення (1:100).
Рідкі і напіврідкі продукти ретельно перемішують і у випадку різкої кислої
реакції підлужують 10%-ним стерильним розчином бікарбонату натрію до рН
7,2–7,4. Рідкий продукт або отриману суспензію твердого продукту використовують для приготування набору розведень, кількість яких залежить від характеру продукту і від можливого обсіменіння.
Суспензію в колбі ретельно збовтують протягом 3–5 хв, стерильною піпеткою беруть 1 мл отриманої суспензії і переносять в пробірку з 9 мл стерильного розчину NaCl. Це друге розведення 1:103. Суспензію цього розведення
перемішують за допомогою іншої стерильної піпетки, вбираючи і випускаючи з неї отриману суспензію. Цю процедуру повторюють 3–5 разів, що забезпечує перемішування суспензій і зменшує адсорбцію кліток на стінках піпетки. Потім піпеткою беруть 1 мл цієї суспензії і переносять її в іншу пробірку
– це розведення 1:104. Таким же чином, готують і подальші розведення.
Загальну кількість бактерій в 1 г (мл) продукту обраховують по зростанню
колоній мезофільних мікроорганізмів на м’ясо-пептонному агарі.
► ХІД РОБОТИ: ◄
Робота виконується на двох заняттях.
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Завдання на перше заняття:
1. Підготовка поживного середовища для кількісного обліку мікроорганізмів чашковим методом.
2. Засів поживного середовища пробами грунту, повітря, води, молока,
змивом з рук для визначення відповідного мікробного числа.
1. Визначення мікробного числа грунту
Порядок проведення роботи:
1. Наважку грунту (1 г), суспендують 2 хв в 100 мл стерильної водогінної
води. Дають відстоятися частинкам грунту протягом 5-10 хв.
2. З надосадочної рідини відбирають 1 мл і переносять в пробірку, заповнену 9 мл стерильної водогінної води (розведення 1:103).
3. Струшують суспензію, відбирають 1 мл надосадочної рідини і переносять в іншу пробірку з 9 мл води (розведення 1:104).
4. Посів проводять з останньої пробірки: 0,05 мл суспензії переносять в
чашку Петрі і заливають заздалегідь розплавленим поживним агаром.
Акуратно перемішують. Дають застигнути агару.
5. Чашки перевертають догори дном і інкубують при 37° 48 г. Підрахунок
колоній, що виросли, проводиться на наступному занятті.
2. Визначення мікробного числа повітря
Методи мікробіологічного дослідження повітря підрозділяють на седиментаційні та аспіраційних. Найпростішим є седиментаційний метод Коха:
стерильні чашки Петрі з твердим поживним середовищем відкривають в місцях відбору проб повітря і витримують протягом певного часу (5–30 хв), після чого закривають і термостатують. За кількістю колоній, що виросли, підраховують мікробне число повітря, користуючись правилом Омел’янського.
Відповідно до цього правила вважають, що на поверхню поживного середовища площею 100 см2 протягом 5 хв осідає стільки мікроорганізмів, скільки
їх міститься в 10 л повітря. Кожна мікробна клітина започатковує одну коло-
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нію. Знаючи кількість колоній, що виросли, і час експозиції, обчислюють кількість мікробів, які містяться в 1 м3 (1000 л) повітря.
Порядок проведення роботи:

Для визначення мікробної забрудненості повітря розплавляють на
водяній бані стерильне середовище (МПА) і заливають в стерильну чашку. Чашку ставлять в місці відбору проб і відкривають на 10 хв. Час
витримки відмічають на кришці чашки. Потім чашку з МПА термостатують при 37 ° 48 г, перевернувши догори дном. Підрахунок колоній
ведуть на наступному занятті.
3. Визначення мікробного числа води
Мікробне число води – це загальна кількість мікроорганізмів, що міститься
в 1 мл води. Для санітарно-мікробіологічного дослідження водогінної води крани
обпалюють, потім повністю відкривають і спускають воду протягом 10 хв. Потім
відбирають проби води з дотриманням вимог асептики, не змочуючи пробки, в
кількості не менше 0,5 л. Якщо вода піддавалася хлоруванню, то її збирають в
колби, що містять 2 мл 1,5%-ого стерильного розчину тіосульфату натрію.
Порядок проведення роботи:

1 мл водогінної води вносять до порожньої стерильної чашки Петрі,
куди потім наливають 10–12 мл розплавленого МПА (45 °С) і ретельно
перемішують. Після застигання агару посіви інкубують при 37 °С 24 г.
4. Визначення мікробної забрудненості предметів побуту і рук
Для аналізу мікробної забрудненості столів, устаткування, рушників, халатів, рук персоналу використовують тампонний метод. Для цього готують ватяні тампони, стерилізують їх, занурюють в пробірки з 2 мл стерильної води
або ізотонічного розчину хлориду натрію. При цьому тампон не повинен торкатися поверхні рідини. Змочують тампон безпосередньо перед узяттям
проб. Для відбору проб з плоских крупних поверхонь (столів) використовують трафарети з дроту, які заздалегідь стерилізують фламбіруванням; потім
накладають їх на поверхню стола, проводять змив вологим тампоном з пове64

рхні 100 см2, обмеженої трафаретом. Тампон поміщають в пробірку, додають
ще 8 мл рідини і ретельно прополіскують і віджимають тампон.
Загальну мікробну забрудненість визначають, засіваючи 1 мл змиву в глибину розплавленого МПА в чашці Петрі, як це описано для визначення мікробного числа води. Посіви вирощують протягом доби при 37 °. Підраховують кількість колоній, що виросли, і визначають загальну мікробну забрудненість даного об'єкту. Для виявлення дріжджів і грибів роблять посів на сусло-агар.
Змиви з рук отримують, ретельно протираючи долоні, між пальцями і під
нігтями вологим стерильним тампоном. Тампон занурюють в ту ж пробірку,
в якій він змочувався, додають ще 8 мл стерильної води.
Порядок проведення роботи:
Стерильний тампон помістити в стерильну пробірку з 2 мл стериль-

1.

ної водогінної води. Змочити тампон.
2.

Вологим тампоном ретельно протерти руки.

3.

Помістити тампон в ту ж пробірку і додати в неї ще 8 мл стерильної
води (вихідний змив розведений 1:10).
Для приготування розведення 1:100 1 мл вихідного змиву (1:10)

4.

поміщають в пробірку і доливають до нього 9 мл стерильної водогінної води.
У стерильну чашку Петрі вносять 1 мл розведення 1:100. Заливають

5.

в чашку розплавлений і злегка охолоджений МПА. Після застигання агару посів термостатують при 37 ° протягом доби.
Підрахунок мікроорганізмів проводять на наступному занятті.

6.

5. Визначення мікробного числа молока
Порядок проведення роботи:
1.

Молоко ретельно збовтують. Потім беруть стерильною піпеткою
1 мл молока і вносять її до 100 мл стерильної водогінної води.
Це – вихідне розбавлення субстрата в 100 разів.

2.

Далі готують методом розведення різні концентрації молока.
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Відбирають 1 мл розчину і переносять в іншу пробірку, заповнену 9 мл стерильної водогінної води (розведення 1:103).
3.

Струшують, відбирають 1 мл розчину і переносять в третю пробірку з 9 мл води (розведення 1:104).

4.

Посів проводять з третьої пробірки: 0,05 мл суспензії відповідного розведення переносять в чашку Петрі і заливають, акуратно
перемішуючи, заздалегідь розплавленим поживним. Після застигання агару посів термостатують при 37° дві доби.

5.

Підрахунок мікроорганізмів проводять на наступному занятті.
Лабораторна робота 7

МІКРОБІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ ОБ'ЄКТІВ
ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ
Змістом другого заняття є продовження роботи за визначенням мікробного
забруднення об'єктів, а саме: підрахунок колоній, що виросли на твердому поживному середовищі, вивчення культуральних властивостей колоній, морфологічних властивостей бактерій, які переважають в об'єкті, та виділення чистої
культури цих бактерій.
1. Підрахунок колоній, що виросли на поживному
середовищі в чашках Петрі та визначення мікробного числа
Колонії бактерій підраховують зазвичай через 2 діб, колонії грибів і
дріжджів - через 5–7 діб. Колонії, як правило, підраховують з невеликим
збільшенням, не відкриваючи чашок Петрі. Для зручності відзначають прораховану колонію крапкою на зовнішній стороні дна чашки, користуючись
маркером. Колонії підраховують такими способами: якщо вони ізольовані
один від одного, великі і в невеликій кількості, то зазвичай їх рахують по всій
поверхні чашки. Якщо розвинулась велика кількість колоній, дно чашки
Петрі ділять на сектори, підраховують в 2–3 секторах, знаходять, середнє
арифметичне на один сектор, а потім множать на кількість секторів (або
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підраховують кількість колоній в кожному секторі і результати підсумовують).
Розрахунок мікробного числа грунту (води, молока): Щоб визначити ступінь
забруднення об'єкту (мікробне число), необхідно результат підрахунку кількості
колоній в чашках Петрі, помножити на знаменник відповідного розведення.
Наприклад, при аналізі посіву отримали наступну кількість колоній в
чашках Петрі: I - 150, II - 95, III - 8. Отримані дані множимо на знаменник
відповідного розведення: І - 150х100 = 15000; ІІ - 95х1000 = 95000; ІІІ 7х10000 = 70000, та знаходимо середнє арифметичне: 180000:3= 60000
Отже, в наважці досліджуваного продукту міститься 60000 бактерій. За
отриманими результатами розраховують кількість бактерій в 1 г або 1 см3 досліджуваного продукту.
Розрахунок мікробного числа повітря: Знаючи площу чашки Петрі, можна
підрахувати кількість кліток в 1 м3 повітря. Для цього число колоній, що виросли в чашці Петрі, відносять до загальної площі чашки, потім перераховують,
скільки таких колоній помістилося б на 100 см2 і далі – в 1 м3 повітря. Для розрахунку мікробного числа повітря використовують наступну формулу:
X = а  100  1000  5 / b  10  t
де X – кількість мікробів в 1 м3 повітря; а – кількість колоній в чашці; b – площа
чашки; t — час експозиції; 5 час експозиції; 10 об'єм повітря з якого відбувається
осідання мікробів за 5 хв; 100 – площа поверхні, на яку відбувається осідання, см2 ;
1000 - об'єм повітря, л.
2. Вивчення культуральних властивостей колоній мікроорганізмів,
які виросли в чашках Петрі на МПА
Для вивчення якісного складу мікрофлори досліджуваних об'єктів необхідно, перш за все, ізолювати окремі види мікробів і виростити їх у вигляді так
званих чистих культур, а потім, вивчити їх властивості (культуральні, морфологічні і біохімічні).
Велике значення для ідентифікації бактерій мають культуральні ознаки
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– це характер зростання бактерій на щільній і рідкій середовищі.
Для вивчення культуральних властивостей бактерій необхідно вибрати на
чашках Петрі окремі найбільш типові колонії. Потім, не відкриваючи чашок,
приступити до опису зовнішніх властивостей колоній, звернувши увагу на
наступні ознаки (рис. 17):
а) форма (округла, неправильної форми, різоїдна і т. д.);
б) забарвлення (безбарвна (брудно-білі колонії відносяться до безбарвних), або
пігментована – біла, жовта, золотиста, червона, чорна);
в) поверхня колоній (гладка, шорстка, борозниста, складчаста, зморшкувата,
концентрично або радіально-покреслена і т. д.);
г) профіль колонії (плоский, опуклий, кратероподібний, конусовидний і т. д.);
д) блиск і прозорість (колонія блискуча, матова, тьмяна, борошниста, прозора);
е) діаметр колонії вимірюють за допомогою звичайної лінійки і указують її
величину в міліметрах. Точковими називають колонії менше 1 мм в діаметрі;
дрібні мають 1–2 мм, середні, – 2–4 мм і великі – більше 4 мм в діаметрі;
ж) край колонії (рівний, хвилястий, зубчастий, бахромчастий і т. д.) визначають
при малому збільшенні мікроскопа. Чашку поміщають на предметний столик
мікроскопа;
з) структура колонії (однорідна, дрібнозерниста, грубозерниста, струмениста і
т. д.) визначається при малому збільшенні мікроскопа або за допомогою лупи;
и) консистенцію колонії визначають, торкаючись до її поверхні бактеріальною петлею. Колонія може легко зніматися з агару, бути твердою, м'якою або
вростати в агар; слизькою (прилипати до петлі), тягучою, крихкою (легко ламатися при дотику петлею).
Колонії, що відрізняються хоча б за однією з вказаних ознак, слід розглядати як різні типи. Для кожного виду бактерій є притаманним певний характер колоній. За числом типів колоній в чашках можна мати уявлення про
різноманітність видового складу бактерій досліджуваного об'єкту.
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Рисунок 15. Характеристика колоній мікроорганізмів: Форма: 1 – округла; 2 – округла з фестончастим краем; 3 – округла з валиком; 4, 5 – ризоїдна; 6 – з ризоїдним краем; 7 – амебоподібна; 8
– ниткоподібна; 9 –складчаста; 10 – неправильна; 11 – концентрична; 12 – складна. Профіль: 1 –
зігнугий; 2 –кратероподібний; 3 – горбкуватий; 4 – врослий у субстрат; 5 – плескатий; 6 – опуклий; 7
– краплеподібний; 8 – конусоподібний. Край: 1 – гладенький; 2 – хвилястий; 3 – зубчастий; 4 — лопатевий; 5 – неправильний; 6 –війчастий; 7 – нитчастий; 8 – ворсинчастий; 9 – галузистий. Структура: 1 – однорідна; 2 – дрібнозерниста; 3 – крупнозерниста; 4 –струминчаста; 5 – волокниста.

3. Визначення чистоти і морфологічних властивостей бактерій, переважаючих в досліджуваному об'єкті.
Морфологічна характеристика бактерій включає форму клітин, їх поєднання і розмір, рухливість, спороутворення. Вивчення морфологічних властиво-
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стей проводять, використовуючи методи мікроскопії. Для цього готують препарати живих і фіксованих забарвлених клітин.
Фіксований забарвлений препарат готують за способом «простого забарвлення».
Готовий забарвлений препарат микроскопіюють з імерсійним об'єктивом.
У правильно забарвленому і добре промитому препараті поле зору залишається абсолютно світлим і чистим, а забарвленими виявляються тільки
клітини мікроорганізмів. При мікроскопуванні забарвлених препаратів спори
бактерій не фарбуються. Бактерії слід замалювати. Переконатися в чистоті
культури. Про чистоту культури судять за однорідністю клітин. При мікроскопуванні різних ділянок препарату необхідно порівняти клітини бактерій.
Схожість форми і розміру клітин і спор (при їх наявності) служить доказом
чистоти культури.
4. Виділення чистої культури бактерій, які переважають в досліджуваному об'єкті
Основним методом виділення чистих культур мікроорганізмів є метод, запропонований Кохом. Принцип методу полягає в отриманні чистої культури з
окремої колонії, яку вважають за результат розвитку однієї клітини.
Щоб виділити чисту культуру з досліджуваного об'єкту, необхідно з описаних колоній вибрати одну, зростаючу найбільш ізольовано і переважаючу в
посіві. Потім за допомогою стерильної бактеріологічної петлі взяти невелику
кількість бактерійної маси з вибраної колонії, злегка до неї торкаючись.
Необхідно уважно стежити, щоб не зачепити голкою сусідні колонії. Петлю з
бактеріями ввести в пробірку з «косим» м’ясопептоновим агаром, торкнутися
поверхні в його нижній частині та провести петлю вгору, ковзаючи по поверхні агару у вигляді штриха. При посіві необхідно дотримуватись правил
асептики. Пробірку підписують і інкубують.
► ХІД РОБОТИ: ◄
1. Підрахувати колонії, що виросли на поживному середовищі в чашках Петрі.
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2. Визначити мікробне число для досліджуваного об’єкта.
3. Вивчити культуральні властивості колоній, що виросли на МПА.
4. Вивчити морфологічні властивості бактерій, переважаючих у досліджуваному об'єкті, шляхом мікроскопування фіксованих препаратів. Зробити
відповідні рисунки у лабораторному журналі.
5. Виділити чисту культуру бактерій, які переважають у досліджуваному об'єкті.
► КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ◄
1. Існуючі методи обліку мікроорганізмів.
2. Мікробне число.
3. Які організми відносять до санітарно-показових?
4. Поняття «колі-титр», «колі-індекс».
5. Підрахунок мікроорганізмів за допомогою рахункових камер.
6. Підрахунок мікроорганізмів за допомогою мембранних фільтрів.
7. Відбір проби при дослідженні мікробного забруднення рук та поверхонь.
8. Визначення кількості мікроорганізмів у повітрі.
9. Кількісний облік мікроорганізмів у продуктах харчування.
10. Суть методу підрахунку колоній мікроорганізмів.
11. Середовища, які використовують для кількісного обліку мікроорганізмів.
12. Переваги і недоліки методу підрахунку колоній.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
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