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Моря й океани — не тільки
джерела природних ресурсів,
але і регулятори важливих про-
цесів, що формують вигляд Зем-
лі та забезпечують існування
життя на ній. Вторгнення ви-
робничої діяльності людини у
морське середовище, особливо
у прибережній зоні, нерідко
призводить до безповоротних
змін екологічної рівноваги, що,
зрештою, може негативно впли-
вати і на здоров’я людини [1].
Шкідливої дії від господар-

ської діяльності зазнав і такий
цінний вид курортних ресурсів,
як морські пляжі. В Одеському
курортному районі довжина
пляжів становить понад 300 км,
тобто більше 60 % загальної
довжини берегової лінії. Однак
значна частина пляжів потер-
пає від активної абразії, для за-
побігання якій потрібні великі
витрати і збільшення капіталь-
них вкладень [2–4].
Застосовувані нині традицій-

ні берегозахисні заходи виріз-
няються високою собівартістю
та масивністю гідротехнічних
споруд. Так, для створення 1-ї
та 2-ї черги гідротехнічного ком-
плексу завдовжки трохи більше
10 км в Одесі у 60-ті роки мину-
лого століття було витрачено
не менше 40 млн крб (еквівалент

півмільярда доларів США). Вна-
слідок використання гідротех-
нічних споруд у прибережних зо-
нах можуть створюватись умо-
ви для застоювання води, що,
безумовно, позначиться на її са-
нітарному стані [3]. Можна оч-
ікувати, що зміни наближати-
муться до тих процесів, які пе-
ребігають у замкнутих плаваль-
них басейнах [5]. Порушення
водообміну з відкритим морем,
на думку багатьох авторів, є од-
нією з найважливіших умов на-
громадження забруднювачів у
прибережних морських зонах [3;
6; 7].
Для забезпечення оптималь-

них умов при використанні уз-
береж із народно-господарсь-
кою метою ведеться широке бу-
дівництво гідротехнічних спо-
руд. Разом із тим, у відомій нам
літературі немає відомостей про
негативний вплив берегоукріп-
них і пляжоутворюючих споруд
на санітарно-гігієнічну ситуа-
цію в прибережній смузі моря.
Одним із найважливіших інди-
каторів антропогенного забруд-
нення морського середовища є
санітарно-мікробіологічні показ-
ники, особливо ті, що пов’язані
з процесами самоочищення. Від-
повідно до вищенаведених да-
них надзвичайно актуальною

постає проблема оцінки термі-
нів виживання умовно-патоген-
них бактерій у напівзакритих і
відкритих морських лагунах, у
тому числі створених штучно.
Метою дослідження є визна-

чення динаміки виживання умов-
но-патогенної мікрофлори мор-
ського середовища в експери-
ментальних умовах.
Основними науковими зав-

даннями, які необхідно було роз-
в’язати для досягнення вище-
названої мети, були:

— моделювання різних за
ступенем водообміну морських
акваторій;

— визначення терміну вижи-
вання умовно-патогенної мік-
рофлори в експериментальних
умовах;

— розробка рекомендацій що-
до планування та розміщення
берегоукріпних споруд.

Матеріали та методи
дослідження

Експериментальні  дослі-
дження динаміки виживання
мікроорганізмів у модельному
середовищі були проведені у
6 серіях за трьома повторностя-
ми. Вищевказані дослідження
проводилися з використанням
музейних штамів E. coli O55 i
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V. algolyticus у стандартних роз-
веденнях 10-9, 10-7, 10-5 у 1 мл.
Бактеріальні культури вносили
у морську воду, що знаходила-
ся у скляних резервуарах об’-
ємом по 1 м3. Залежно від умов
водообміну були визначені се-
рії: І (відсутність водообміну),
ІІ (рециркуляція води у поверх-
невому (20 см) шарі морської
води) та ІІІ (інтенсивна рецир-
куляція по всій товщі води).
Дослідження модельного водно-
го середовища проводилися при
температурі води +4 і +22 °С
(середні значення для зимово-
го та літнього періодів відповід-
но). Штами мікроорганізмів, які
досліджувалися, вивчалися за
культуральними, біохімічними,
серологічними властивостями
та чутливістю до антибіотиків
за загальноприйнятими методи-
ками [8]. Експеримент прово-
дився у бактеріологічній лабо-
раторії обласної СЕС.
Разом із санітарно-бактеріо-

логічними дослідженнями про-
водили оцінку вмісту у воді роз-
чиненого кисню методом Вінк-
лера [9]. Статистичну обробку
даних здійснювали методами
дисперсійного аналізу [10]. Рі-
вень значущості при прийнятті
нульової гіпотези визначено
для Р<0,05.

Результати дослідження
та їх обговорення

При посіві на живильні сере-
довища морської води, взятої в
акваторії пляжу Лузанівка, у
розведеннях 1,0, 0,1 і 0,01 спо-
стерігався помірний ріст мікро-
організмів: кількість ЛПКП —
12 000, ТКП — 500, МАФАМ
— 56 000, патогенна мікрофло-
ра не виявлена.
У серії Іа штами експонова-

ні при температурі +22 °С —
літній режим, протягом першо-
го тижня досліду ріст в епіде-
мічно значущих розведеннях
(10-7, 10-9) відзначався тільки
при першому посіві (рис. 1).
Водночас при більш високому
титрі бактеріальної культури

виживання бактерій продовжу-
валося протягом 3 тиж.
Зафіксовано, що при зимово-

му режимі бактерії виживали
протягом значно коротшого тер-
міну — лише 5–7 днів (рис. 2).
При оцінці терміну виживан-

ня умовно-патогенної флори в
умовах обмеженої (поверхне-
вої) циркуляції морської води
(експериментальна серія ІІ)
терміни виживання вірогідно не
відрізнялися від визначених для
замкнених акваторій (рис. 3).
При цьому в епідеміологіч-

но значущих розведеннях ріст

був відсутній уже через 48 год
після посіву. У розведенні 10-5

ріст E. coli був відсутній уже на
4–5-й день, а V. algolyticus — на
5–6-й день.
При порівнянні термінів вижи-

вання умовно-патогенної флори
у модельному середовищі з ін-
тенсивним водообміном вста-
новлено, що ріст бактерій у всіх
розведеннях припинявся у пер-
ші 2 доби (рис. 4).
Слід зазначити, що в нашо-

му експерименті ми використо-
вували рециркуляцію води, тоб-
то йдеться не про механічне роз-
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Рис. 2. Динаміка виживання музейних штамів E. coli та V. algino-
lyticus при замкненій акваторії (температура води +4 °С)
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Рис. 1. Динаміка виживання музейних штамів E. coli та V. algino-
lyticus при замкненій акваторії (температура води +22 °С)
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бавлення мікробно засіяної мор-
ської води, а про справжній
ефект постійного водообміну.
На нашу думку, суттєве скоро-
чення терміну виживання бак-
терій може бути пов’язане з дією
розчиненого у воді кисню, що
підтверджується даними дослі-
джень (таблиця).
Таким чином, результати на-

ших досліджень дозволяють ді-
йти таких висновків:

— в експериментальних умо-
вах найтриваліший (18–21 день)
термін виживання умовно-пато-
генної мікрофлори є характер-
ним для замкненої моделі або
моделі з рециркуляцією у поверх-
невому шарі;

— при інтенсивній рецирку-
ляції по всій товщі води у мо-
дельному морському середови-
щі зростає концентрація розчи-
неного кисню та значно змен-
шується термін виживання умов-
но-патогенної мікрофлори;

— доцільно перевіряти вияв-
лені у експерименті закономір-
ності у натурних умовах.
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Рис. 4. Динаміка виживання музейних штамів E. coli та V. algino-
lyticus при замкненій акваторії (температура води +22 °С)
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Рис. 3. Динаміка виживання музейних штамів E. coli та V. algino-
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пература води +4 °С
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В експериментальних умовах визначено, що найтрива-
ліший (18–21 день) термін виживання E. coli та Vibrio al-
ginolyticus характерний для закритої моделі або моделі з
рециркуляцією у поверхневому шарі. При інтенсивному
водообміні у всій товщі води модельного середовища кон-
центрація розчиненого кисню зростає та час виживання
умовно-патогенної мікрофлори збільшується. Доцільно
перевіряти виявлені в експерименті закономірності у натур-
них умовах.
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L. Y. Kovalchuk
SURVIVING OF NON-SPECIFIC MICROFLORA IN

THE MODEL MARINE ENVIRONMENT IMITATING
THE CONDITIONS OF COASTAL AQUATORY

There were determined in the experimental research that
the longest term (18–21 days) of the E. coli and Vibrio algi-
nolyticus surviving is characteristic for a closed model or a
model with the recirculation in the superficial layer. When in-
tensive recirculation in the full volume of model environment
the concentration of dissolved oxygen is increased and the
time of the surviving of condionally pathigenic microflora is
increased. It is expediently to check found peculiarities in the
nature conditions.

Key words: non-specific microflora, model, sea environ-
ment, coastal aquatory.

Вступ

У сучасній ортопедичній сто-
матології діагностика вад зубо-
щелепної системи та їхнє ліку-
вання, оцінка якості лікарської
допомоги грунтуються на засто-
суванні низки об’єктивних клініч-
них і лабораторних методів дос-
лідження. Постійно вдосконалю-
ються існуючі, апробуються та

поширюються нові методи [1; 2].
Разом із тим, багато авторів ука-
зують, що сьогодні відсутній
простий і універсальний ме-
тод, який дозволяє об’єктивно
визначити показання до того або
іншого виду протезування [3; 4].
Особливо актуальна ця пробле-
ма при протезуванні осіб, які
страждають на запальні захво-
рювання пародонта [5; 6].

Відомо, що ортопедичним
втручанням належить особливе
місце в комплексному лікуван-
ні захворювань крайового па-
родонта [7]. Але весь принцип
застосування постійного проте-
зування у цьому разі грунту-
ється на суб’єктивному аналізі
клінічної ситуації та на засто-
суванні частіше однієї, рідше
— двох об’єктивних методик
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