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стилю − це повна відсутність ознак, що вказують на статеву приналежність їх 

власника.  

До складу універсальних ароматів частіше за все входять цитрусові, 

деревні або свіжі озонові нотки. У світі не існує єдиної класифікації ароматів, 

але є загально визнані, такі як Haarmann& Reimer, Dragology2000, La Parfumerie 

[4]. Згідно з нею до зелених ароматів відносять сосну, ялівець, лаванду, 

розмарин. Це запах зелених листів і свіжозрізаної трави, змішаної з осінніми 

бризами, запах свіжих овочів, незрілих фруктів. До шипрових − відносять 

шавлію з чистим, свіжим, ледве гіркуватим ароматом. 

При розробці косметичного засобу треба врахувати те, що ароматів-

помічників може бути більше одного, але менше трьох. Тому узагальнюючи 

особливості створення ароматичних композицій, біологічну дію досліджених 

ефірних олій та призначення косметичного засобу, в якості рецептурних 

компонентів використовувати ефірні олії сосни, розмарину та лаванди. 
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На фоні масових випадків дисбактеріозів шлунково-кишкового тракту 

(ШКТ) у населення України виникла гостра необхідність створення ефектив-

ного біокоректора для відновлення якісного та кількісного складу нормальної 

мікробіоти ШКТ. Найбільш фізіологічно значущою групою микробіому ШКТ 

людини є біфідобактерії. Проте в останні роки пропіоновокислі бактерії 

зарекомендували себе, як перспективний рід бактерій, у якості пробіотика. 

Бактерії роду Propioniobacterium синтезують ряд метаболітів, які здатні 

знижувати генотоксичну дію УФ-опромінення та радіохвиль, проявляти 

http://greensashet.ru/
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антиоксидантні властивості, а також продукувати біфідогенні ростові фактори 

[1, 2]. Саме тому розробка оптимальних умов сумісного культивування біфідо- 

та пропіоновокислих бактерій є актуальним завданням біотехнології для 

створення симбіотичного консорціуму. 

Метою роботи був підбір оптимальних умов культивування, які б дали 

можливість отримати максимальний вихід біомаси симбіотичного консорціуму 

біфідо- та пропіоновокислих бактерій та створення на їх основі біологічно 

активної добавки.  

У роботі використовували музейні культури Bifidobacterium longum – 1 

Propioniobacterium shermanii – 4.  Культивування біфідобактерій проводили на 

соєво-лактозному середовищі. Інокулят добових культур вносили в колби з 

середовищем у співвідношенні 1:1 з подальшим культивуванням при 

температурі від 30 °С до 37 
◦
С. 

На початковому етапі досліджень визначали оптимальні умови для 

накопичення біомаси біфідо- та пропіоновокислих бактерій у замкнутій сис-

темі. У якості критеріїв оптимальності було обрано основний показник, який 

характеризує вихід біомаси в процесі культивування, а саме показник колоніє 

утворюючих одиниць. Показник кількості колоніє утворюючих одиниць 

(КУО/см
3
) дає можливість визначити кількість життєздатних мікроорганізмів, 

їх ферментативну активність, та характеризує загальну картину виходу біомаси 

мікроорганізмів після завершення процесу культивування. 

За отриманими даними знаходили функції оптимізації, як залежність 

критеріїв від параметрів. Поверхні описані поліномом 3 ступеню, рис. 1. Де, z – 

lg КУО/см
3
; х – Т,

◦
С (температура культивування); у – t (час культивування). 

 

 
 

Рис. 1. Культивування симбіотичного консорціуму на соєво-лактозному 

середовищі 
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Залежність між критеріями оптимізації диференційована і безперервна на 

всіх ділянках області визначення параметрів. Тому має сенс використовувати 

класичні методи оптимізації. 

Екстремум функції знаходиться в точках, де часткові похідні дорівнюють 

0:  

 

 

x
Z

d

d x
a b x c y d x

2
 e y

2
 f x y g x

3
 h y

3
 i x y

2
 j x

2
 y d

d  

y
Z

d

d y
a b x c y d x

2
 e y

2
 f x y g x

3
 h y

3
 i x y

2
 j x

2
 y d

d
 

3 g x
2

 2 j x y 2 d x i y
2

 f y b 0 

j x
2

 2 i x y f x 3 h y
2

 2 e y c 0

  

Рішення: 
 

y

f 2 e f
2

4 e f 4 e
2

 12 b h 4 b i 12 c h 4 c i

6 h 2 i

2 e f f
2

4 e f 4 e
2

 12 b h 4 b i 12 c h 4 c i

6 h 2 i


















 

x

d d
2

2 d j y j
2

y
2

 3 g i y
2

 3 f g y 3 b g j y

3 g


d d
2

2 d j y j
2

y
2

 3 g i y
2

 3 f g y 3 b g j y

3 g
















  

 

Визначено оптимальний режим, де  у − час культивування та х – 
температура культивування. Так, в процесі сумісного культивування біфідо- та 
пропіоновокислих бактерій на соєво-лактозному середовищі найбільший вихід 
загальної біомаси клітин був за температури 34

◦
С у проміжку часу від 24 год  

до 30 год. За експериментальними даними попередніх досліджень та за даними 
літературних джерел було встановлено, що після виходу на стаціонарну фазу 
росту кількість клітин є сталою завдяки використанню власних корисних 
метаболітів у якості джерела поживних речовин. Оскільки кінцевою метою є 
створення синбіотичних біологічно активних добавок, тому було прийнято 
рішення проводити культивування за температури 34

◦
С протягом 24 год за для 

збереження продуктів метаболізму, які будуть відігравати роль пребіотиків при 
максимальній кількості клітин симбіотичного консорціуму, а саме 5-6·10

10 

КУО/см
3
 

Підібрані оптимальні умови культивування стали основою створення 
біологічно активної добавки на основі синбіотичного консорціуму біфідо- та 
пропіоновокислих бактерій 
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Вступ. Бактерії здатні адгезуватися на поверхні різних матеріалів і 

формувати біоплівку, небезпека утворення якої полягає у тому, що прикріплені 

мікробні клітини набувають резистентності до антимікробних препаратів. 

Пошук безпечних та ефективних засобів, які б перешкоджали адгезії 

мікроорганізмів до різноманітних поверхонь або ж руйнували архітектуру вже 

існуючої біоплівки є актуальним, оскільки колонізація бактеріями імплантатів, 

катетерів та інших медичних поверхонь призводить до інфікування пацієнтів з 

летальними випадками. Статистичні дані свідчать, що виникнення інфекцій 

сечовивідної системи пов‘язано у 80 % з використанням урогенітальних 

катетерів. Одним із можливих та альтернативних способів запобіганню прик-

ріплення мікроорганізмів до медичних та різних абіотичних поверхонь є їх 

обробка мікробними поверхнево-активними речовинами (ПАР), яким також 

притаманна антимікробна, противірусна та протипухлинна дія [1].  

На кафедрі біотехнології і мікробіології Національного університету 

харчових технологій були виділені і ідентифіковані штами-продуценти ПАР 

Acinetobacter calcoaceticus К-4, Rhodococcus erythropolis ЕК-1 і Nocardia 

vaccinii К-8, депоновані в Інституті мікробіології та вірусології ім. Д.К. За-

болотного за номерами ІМВ В-7241, ІМВ Ac-5017 і ІМВ В-7405 відповідно. У 

попередніх дослідженнях було встановлено здатність штамів синтезувати 

метаболіти з поверхнево-активними і емульгуючими властивостями, розроб-

лені підходи до інтенсифікації синтезу ПАР на різних вуглецевих субстратах, в 

тому числі й промислових відходах [2]. 

Мета. Дослідити вплив поверхнево-активних речовин штамів ІМВ В-

7241, ІМВ Ac-5017, ІМВ В-7405 на прикріплення клітин деяких бактерій, 

дріжджів і мікроміцетів до біотичних та абіотичних поверхонь.  
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