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Нагромадження умовно-патогенних бактерій у водному середовищі 
може призвести до змін у структурі мікробіоценозу поверхневих покривів, 
кишкового тракту риб, що в свою чергу зумовлює розвиток патологічних 
процесів у їхньому організмі, знижує бар’єрні функції тканин, слизу і, як 
наслідок, може індукувати розвиток бактеріальних інфекцій. Тому, для 
оцінки стану організму риб потрібно враховувати аналіз епізоотичної ситу-
ації у водоймах (наявність інфекційних та інвазійних хвороб риб, загибель 
райдужної форелі); стан шкірного покриву, зябер та шлунково-кишкового 
тракту.

Результати бактеріологічних досліджень змивів зі шкіри, зябер та 
кишечнику засвідчили, що в умовах господарства серед райдужної форе-
лі різних вікових груп циркулює E. coli, E. coli із слабоферментативними 
властивостями, Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 
spp., Flavibacterium spp., Enterococcus spp. та Citrobacter spp.

За визначення чутливості виділених культур до антибактеріальних 
препаратів встановлено, що Enterobacter spp. чутливі до енрофлоксацину, 
котримаксазолу, доксациліну, хлорамфеніколу, гентаміцину, цефтріаксо-
ну, цефоперазону, цефтазидиму і цефпірому та проявили стійкість до ок-
ситетрацикліну, амоксициліну і ампіциліну субальктаму. Е. coli проявила 
стійкість до амоксициліну i цефпірому та чутливість до енрофлоксацину, 
окситетрацикліну, котримаксазолу, доксациліну, хлорамфеніколу, ампіци-
ліну субальктаму, гентаміцину, цефтріаксону, цефоперазону, цефтазидиму. 
Klebsiella pneumoniae стійка до енрофлоксацину, амоксициліну та ампіци-
ліну субальктаму, а Flavibacterium spp. – до амоксициліну та ампіциліну 
субальктаму, а до всіх інших антибактеріальних препаратів чутливі.

Ключові слова: райдужна форель, мікрофлора, шкіра, зябра, кишеч-
ник, антибактеріальні препарати, стійкість, чутливість.
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Розвиток аквакультури залежить від фізіо-
логічного стану організму риб та механізмів їх 
природної резистентності, здатності організ-
му протистояти впливу патогенних чинників 
навколишнього середовища, в тому числі збуд-
ників інвазійних та інфекційних захворювань, 

що зумовлюють пригнічення захисних функ-
цій організму [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Використання інтенсивних форм вирощування 
риби в садках дозволяє перевести рибництво 
на промислову основу. Проте методи інтен-
сифікації, що застосовують у форелівництві, 
призводять до погіршення гідрохімічного ре-
жиму за рахунок забруднення водного сере-
довища продуктами метаболізму, залишками 
корму, сприяють активізації зростання чисель-
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ності не тільки сапрофітної мікрофлори, а й 
умовно-патогенної і патогенної. Все це може 
зумовити розвиток інфекційних хвороб форелі 
бактеріальної етіології [3, 8, 14].

Збільшення кількості умовно-патогенних 
бактерій у водному середовищі може призве-
сти до змін у структурі мікробіоценозу поверх-
невих покривів, кишкового тракту риб, що в 
свою чергу зумовлює розвиток патологічних 
процесів у їхньому організмі, знижує бар’єрні 
функції тканин, слизу [12, 13].

Мета роботи – визначити видовий склад 
циркулюючої бактеріальної мікрофлори в 
умовах господарства ТОВ «Квант Систем» та 
її стійкість до антибактеріальних препаратів. 
Для досягнення мети були поставлені наступні 
завдання: провести бактеріологічні досліджен-
ня змивів шкірного покриву, зябер та кишеч-
нику різних вікових груп райдужної форелі; 
вивчити морфологічні властивості виділеної 
мікрофлори та визначити чутливість її до анти-
бактеріальних препаратів. 

Матеріал та методи досліджень. Дослід-
ження проводили в умовах господарства ТОВ 
«Квант Систем» у с. Лози Збаразького району 
Тернопільської області та кафедри епізоото-
логії Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С.З. Ґжицького.

Для досліджень від особин райдужної фо-
релі (Oncorhynchus mykiss) масою 2 г (3 міс.), 
10 г (5–6 міс.), 80 г (8–10 міс.), 150 г (11–12 
міс.), 350 г (13–16 міс.) брали змиви зі шкірно-
го покриву, зябер та кишечнику. 

Первинні бактеріологічні посіви проводили 
за загальноприйнятими методиками [2]. До-
сліджуваний матеріал висівали на середовище 
Ендо та кров’яний агар. Визначення приналеж-
ності до роду ентеробактерій проводили шля-
хом пересіву виділених колоній штрихом по 
скошеній частині та уколом у стовпчик середо-
вища Олькеницького (трицукровий агар із се-
човиною), принцип дії якого полягає у фермен-
тації вуглеводів та утворенні сірководню. Для 
подальшої ідентифікації – з використанням се-
редовища Гісса з глюкозою, сахарозою, лакто-
зою, манітом; середовища Сімонса, ацетатного 
середовища та тесту на рухливість. Ідентифіка-
цію виділених штамів бактерій встановлювали 
за сукупністю культуральних, морфологічних і 
біохімічних ознак за Берджі [11]. Для вивчення 
чутливості до антибіотиків ізоляти висівали на 
середовище Мюллера-Хілтона.

Результати досліджень та їх обговорення. 
За результатами бактеріологічних досліджень 
змивів зі шкіри, відібраних від молоді райдуж-
ної форелі масою до 2 г виявлено E. coli, En-
terobacter spp. та Klebsiella pneumoniae у 100 %
 проб; в 90 % проб були наявні E. coli слабо-
ферментативна та Staphylococcus spp (табл. 1).
У молоді масою 10 г встановлено E. coli у 100 %
проб; E. coli із зміненою ферментативною ак-
тивністю – у 60 % проб; Enterobacter spp. та 
Klebsiella pneumonia – у 100 % проб. Від риб 
масою 80 г виділили E. coli, Enterobacter spp.,
Klebsiella  pneumonia  та Staphylococcus spp. у 
100 % випадків.

За визначення концентрації мікроор-
ганізмів на шкірному покриві форелі масою 
150 г встановили наявність E. coli та Entero-
bacter spp. у всіх досліджуваних пробах. До-
слідження складу мікрофлори товарної риби 
масою до 350 г показали, що на шкірному по-
криві наявні E. coli, Enterobacter spp. та Flavi-
bacterium spp. у 100 % проб.

Під час дослідження складу мікрофло-
ри зябер райдужної форелі виявлено в про-
бах відібраних від молоді масою 2 г E. coli та 
Enterobacter spp. у 100 % проб та Staphylococcus 
spp. у 20 % досліджуваних проб; у риб масою 
до 10 г – E. coli, E. coli слабоферментативну, 
Klebsiella pneumoniae – у всіх пробах та на-
явність Staphylococcus spp. у 90 % дослід-
жуваних проб; у молоді масою 80 г – E. coli, 
E. coli слабоферментативну та Enterobacter 
spp. – у всіх пробах; у риб масою 150 г – 
E. coli, E. coli слабоферментативну, Enterobacter 
spp. та Citrobacter spp. – у 100 % проб; у всіх 
досліджуваних пробах відібраних від товарної 
риби масою 350 г виявляли E. coli, E. coli сла-
боферментативну та Enterobacter spp. (табл. 2).
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Таблиця 1 – Видовий склад мікрофлори, виділеної зі змивів шкіри райдужної форелі, КУО, n = 5

№ 
п/п

E. coli Staphylococcus spp. Flavibacteriu spp. Klebsiella 
pneumoniae

Риба масою 2 г
1 103 102 102 102 - 102

2 104 102 102 - - 103

3 103 - 102 102 - 102

4 105 102 101 102 - 102

5 104 102 103 102 - 102

Риба масою 10 г
1 103 101 103 - - 102

2 104 - 102 - - 102

3 104 - 102 - - 102

4 104 101 103 - - 103

5 102 101 102 - - 102

Риба масою 80 г
1 105 - 102 101 - 102

2 105 - 102 101 - 103

3 104 - 102 101 - 102

4 104 - 102 101 - 102

5 105 - 102 101 - 102

Риба масою 150 г
1 105 - 103 - - -
2 105 - 103 - - -
3 104 - 104 - - -
4 105 - 103 - - -
5 105 - 102 - - -

Риба масою 350 г
1 105 - 102 - 102 -
2 105 - 102 - 102 -
3 105 - 103 - 102 -
4 105 - 102 - 103 -

5 105 - 103 - 102 -

У всіх пробах змивів із кишечнику відібра-
них від риб масою 80 та 150 г виділили E. coli, 
Enterobacter spp. та Klebsiella pneumoniae.

Дослідження складу мікрофлори товарної 
риби масою до 350 г показали, що у кишечнику 
наявні E. coli, E. coli слабоферментативна, En-
terobacter spp. та Klebsiella pneumonia у 100 %
 досліджуваних проб.

Проведені культуральні та біохімічні до-
слідження з метою ідентифікації збудників по-
казали наявність збудників із різними фермен-
тативними властивостями. Зокрема, виділено 
на середовищі Ендо округлі, гладкі колонії 
ешерихій, з рівними краями. Лактозопозитивні 

бактерії на живильному середовищі росли у ви-
гляді червоних колоній, з металевим блиском.

Під час проведення ідентифікації мікро-
організмів за біохімічними властивостями 
встановлено наявність Е. coli (рис. 1), які фер-
ментативно активні та рухливі. У них добре 
виражені цукролітичні властивості: розщеплю-
ють глюкозу, лактозу, маніт, сахарозу до кисло-
ти і газу, не використовують цитрат натрію в 
середовищі Сімонса (без змін) та утилізують 
ацетат натрію. Під час проведення посіву на 
середовище Олькеницького спостерігали зміну 
забарвлення всього середовища з червоного на 
жовте, що свідчить про ферментацію збудни-
ком цукрів, а також  виділення СО2.

Е. coli із слабоферментативними власти-
востями, на середовищі Ендо проростали у 
вигляді рожевих або безбарвних колоній з 
червонуватим центром (рис. 2). За визначення 
біохімічних властивостей колоній встановле-
но, що вони не розщеплювали глюкозу та саха-
розу, проте мали здатність ферментувати маніт 
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Таблиця 2 – Видовий склад мікрофлори, виділеної зі змивів зябер райдужної форелі, КУО, n = 5
№ 
п/п

E. coli E. coli
(слабо-ферм.)

Enterobacter
spp. Staphylococcus spp. Citrobacter spp. Klebsiella 

pneumoniae
Риба масою 2 г

1 105 - 102 - - -
2 105 - 102 101 - -
3 104 - 103 - - -
4 105 - 102 - - -
5 105 - 102 - - -

Риба масою 10 г
1 104 102 - 101 - 103

2 103 102 - 101 - 103

3 104 102 - 101 - 102

4 104 102 - 101 - 103

5 105 102 - - - 103

Риба масою 80 г
1 104 103 102 - - -
2 105 103 102 - - -
3 104 102 102 - - -
4 104 102 102 - - -
5 104 103 102 - - -

Риба масою 150 г
1 103 102 103 - 102 -
2 104 103 104 - 102 -
3 105 102 104 - 102 -
4 104 102 102 - 102 -
5 105 102 102 - 102 -

Риба масою 350 г
1 105 102 103 - - -
2 105 102 103 - - -
3 104 102 104 - - -
4 105 102 104 - - -
5 105 102 103 - - -

                            Рис. 1. E. Coli.                                                      Рис. 2. E. coli слабоферментативна.
1. Рухливість. 2. Глюкоза. 3. Сахароза. 4. Лактоза. 5. Маніт.

6. Середовище Сімонса. 7. Ацетатне середовище. 8. Середовище Олькеницького.

та лактозу до кислоти і газу, не використову-
вали цитрат натрію в середовищі Сімонса та 
утилізували ацетат натрію. Під час проведення 
посіву на середовище Олькеницького спостері-
гали зміну забарвлення всього середовища з 
червоного на жовте, а також  виділення газу.

Цей різновид кишкової палички прямої 
небезпеки для організму риб зазвичай не ста-
новить. Вона займає місце повноцінної E.coli, 
не виконуючи при цьому властивих повноцін-
них E. coli корисних функцій. В результаті ор-
ганізм недоотримує необхідні йому вітаміни, 
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ферменти та інші корисні речовини, синтезо-
вані повноцінними ешерихіями, що в підсумку 
може призвести до серйозних обмінних пору-
шень і навіть запальних захворювань. Відомо 
також, у разі дисбіотичних порушень мікробіо-
ценозного гомеостазу відбувається здебільшого 
збільшення чисельності представників аероб-
ної частини мікрофлори (зокрема ешерихій зі 
зниженою ферментативною активністю) та по-
силення агресивного потенціалу цих бактерій 
[1]. Це сприяє подоланню ними бар’єру прое-
пітеліального шару кишечнику, транслокації у 
внутрішнє середовище організму та розвитку 
позакишкових форм інфекцій і ускладнень.

За сукупністю культурально-біохімічних 
ознак, виявлено у пробах Flavibacterium spp,
які фарбуються за Грамом негативно, рухливі 
(рис. 4). На середовищі Олькеницького розще-
плюють сечовину. Не ферментують глюкозу, 
лактозу, маніт та сахарозу. Не використовують 
цитрат та ацетат натрію.

Виділено у пробах Klebsiella pneumoniae, 
яка на середовищі Ендо росла у вигляді мали-
нових слизистих, тягучих колоній (рис. 6). 

За пересіву на середовище Олькеницько-
го – ферментувала лактозу та глюкозу з ут-
воренням газу, розщеплювала сечовину та не 

Таблиця 3 – Видовий склад мікрофлори, виділеної зі змивів кишечнику райдужної   форелі, КУО, n = 5

№ п/п E. coli E. coli 
(слабо-ферм.) Enterococcus spp. Enterobacter

spp. Staphylococcus spp.
Klebsiella 
pneumonia

    Риба масою 2 г
1 104 102 102 102 101 -
2 105 102 102 102 101 -
3 104 102 102 102 - -
4 104 102 102 102 - -
5 104 102 102 102 101 -

   Риба масою 10 г
1 104 - - 103 - 102

2 104 - - 103 - 102

3 105 - - 102 - 102

4 104 - - 103 - 102

5 104 - - 103 - 102

   Риба масою 80 г
1 104 - - 103 - 102

2 105 - - 104 - 102

3 104 - - 104 - 102

4 104 - - 103 - 102

5 105 - - 103 - 102

   Риба масою 150 г
1 105 - - 103 - 102

2 104 - - 102 - 102

3 105 - - 102 - 102

4 105 - - 104 - 102

5 105 - - 103 - 102

    Риба масою 350 г
1 105 102 - 102 - 102

2 105 102 - 103 - 102

3 105 102 - 104 - 102

4 106 102 - 104 - 102

5 104 102 - 103 - 102
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утворювала сірководень. Росте на середовищі 
Сімонса та ацетатному середовищі, розщеплю-
вала лактозу і сахарозу до кислоти і газу. Слаб-
ко ферментувала маніт і глюкозу.

За визначення чутливості виділених куль-
тур до антибактеріальних препаратів  вста-
новлено, що Enterobacter spp. чутливі до ен-
рофлоксацину, котримаксазолу, доксациліну, 
хлорамфеніколу, гентаміцину, цефтріаксону, 
цефоперазону, цефтазидиму і цефпірому та 
проявили стійкість до окситетрацикліну, амок-
сициліну і ампіциліну субальктаму (табл. 4). 
Е. coli проявила стійкість до амоксициліну i 
цефпірому та чутливість до енрофлоксаци-
ну, окситетрацикліну, котримаксазолу, докса-
циліну, хлорамфеніколу, ампіциліну субалькта-
му, гентаміцину, цефтріаксону, цефоперазону, 
цефтазидиму. Klebsiella pneumoniae стійка до 
енрофлоксацину, амоксициліну та ампіциліну 
субальктаму, а Flavibacterium spp. – до амок-
сициліну та ампіциліну субальктаму, а до всіх 
інших антибактеріальних препаратів чутливі.

В результаті проведених бактеріологічних 
досліджень змивів зі шкіри, зябер та кишеч-
нику встановлено, що в умовах господарства 
ТЗО «Квант Системс» серед райдужної форелі 
різних вікових груп циркулює E. coli, в т.ч. із 
слабоферментативними властивостями, En-
terobacter spp., Klebsiella pneumoniae, Staphy-
lococcus spp., Flavibacterium spp., Enterococcus 
spp. та Citrobacter spp. 

                     Рис. 3. Enterobacter spp.                                                Рис. 4. Flavibacterium spp.

1. Середовище Олькеницького. 2. Ацетатне середовище. 3. Середовище Сімонса.
4. Маніт. 5. Лактоза. 6. Сахароза. 7. Глюкоза. 8. Рухливість.

                         Рис. 5. Citrobacter spp.                                                 Рис. 6. Klebsiella pneumoniae.
1. Рухливість. 2. Глюкоза. 3. Сахароза. 4. Лактоза. 5. Маніт.

6. Середовище Сімонса. 7. Ацетатне середовище. 8. Середовище Олькеницького.
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Висновки. 1. В умовах господарства ТОВ 
«Квант Систем» серед райдужної форелі різ-
них вікових груп циркулює така бактеріальна 
мікрофлора: E. coli, E. coli слабофермента-
тивна, Enterobacter spp., Klebsiella pneumoni-
ae, Staphylococcus spp., Flavibacterium spp., 
Enterococcus spp. та Citrobacter spp. 

2. Enterobacter spp. стійкі до окситетра-
цикліну, амоксициліну і ампіциліну субалькта-
му. E. coli стійка до амоксициліну і цефпірому. 
Klebsiella pneumoniae стійка до енрофлокса-
цину, амоксициліну, ампіциліну субальктаму. 
Flavibacterium spp. – до амоксициліну та ампі-
циліну субальктаму.

Відомості про дотримання біоетичних 
норм. Експериментальні дослідження прово-
дили відповідно до Закону України «Про за-
хист від жостокого поводження з тваринами» 
від 28.03.2006 р. та правил Європейської кон-
венції захисту хребетних  тварин, які викори-
стовуються в експериментальних та інших на-
укових цілях від 13.11.1987 р.

Відомості про конфлікт інтересів. Авто-
ри стверджують про відсутність конфлікту ін-
тересів щодо їх  вкладу та результатів дослід-
жень.
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Видовой состав циркулирующей микрофлоры и 
ее устойчивость к антибактериальным препаратам в 
условиях ООО «Квант Систем»

Кисера Я.В., Божик Л.Я., Гриневич Н.Е., Стор-
чак Ю.Г. 

Накопление количества условно-патогенных бак-
терий в водной среде может привести к изменениям в 
структуре микробиоценоза поверхностных покровов, ки-
шечника рыб, что в свою очередь обусловливает развитие 
патологических процессов в их организме, снижает ба-
рьерные функции тканей, слизи и, как следствие, может 
индуцировать развитие бактериальных инфекций. Таким 
образом, при оценки состояния организма рыб нужно 
учитывать анализ эпизоотической ситуации в водоемах 
(наличие инфекционных и инвазионных болезней рыб, 
гибель рыбы), состояние кожного покрова, жабр и желу-
дочно-кишечного тракта.

Результаты бактериологических исследований смы-
вов с кожи, жабр и кишечника показали, что в услови-
ях хозяйства среди радужной форели разных возрастов 
циркулирует E. coli, E. coli с измененной ферментативной 
активностью, Enterobacter spp., Klebsiella pneumoniae, 
Staphylococcus spp., Flavibacterium spp., Enterococcus spp. 
и Citrobacter spp.

Ключевые слова: радужная форель, микрофлора, 
кожа, жабры, кишечник, антибактериальные препараты, 
устойчивость, чувствительность.
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Specifi c composition of microfl ora circulating at the 
FARM “Quant System” and its resistance to antibacteri-
al medicines 

Kisera Ya., Bozhyk L., Grynevych N., Storchak Yu.

The results of bacteriological studies of washes from 
the skin, gills and intestines showed that in the conditions 
of farming among rainbow trout of diff erent age groups, E. 

coli, low fermented E. coli, Enterobacter spp., Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus spp., Flavibacterium spp., 
Enterococcus spp. and Citrobacter spp.

For the purposes of determining the sensitivity of isolated 
cultures to antibacterial drugs, it was found that Entero-
bacteriaceae are sensitive to enrofl oxacin, cotrimoxazole, 
doxacillin, chloramphenicol, gentamicin, ceftriaxone, 
cefoperazone, ceftazidime and cefpiromycin and resistant to 
oxytetracycline, amoxicillin and ampicillin sulbactam.

E. coli also demonstrated resistance to amoxicillin and 
cefpirome and sensitivity to enrofl oxacin, oxytetracycline, 
cotrimoxazole, doxacillin, chloramphenicol, ampicillin 
sulbactam, gentamicin, ceftriaxone, cefoperazone, 
ceftazidime. Klebsiella pneumoniae was resistant to 
enrofl oxacin, amoxicillin and ampicillin sulbactam, while 
Flavobacteriaceae were resistant to amoxicillin and ampicillin 
sulbactam and sensitive to all other antibacterial drugs.

Key words: rainbow trout, microfl ora, skin, gills, 
intestines, antibacterial agents, resistance, sensitivity.
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