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Досліджена динаміка зміни мікробного обсіме-
ніння шкіри вушної раковини після пірсингу з вико-
ристанням виробів зі сталі, титану, золота та сріб-
ла на 7, 14, 28, 60 добу експериментального дослі-
дження. Отриманні данні вказують на порушення 
нормофлори шкіри вушної раковини при викорис-
танні всіх виробів, взятих до експерименту, через 
7 діб. Відновлення нормофлори вушної раковини в 
області пірсингу через 14 діб спостерігалось лише 
в групі з використанням виробів зі срібла, а при 
використанні виробів із золота – через 28 діб. При 
проведенні пірсингу стальними прикрасами з місця 
проколу виявляються патогенні мікроорганізми 
навіть через 60 діб від моменту його проведення.  

Ключові слова: мікроорганізми; гнійно-
запальний процес; мікробне обсіменіння; пірсинг; 
нормофлора шкіри.  

 
Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана в рамках пла-
ну наукових досліджень Харківського національно-
го медичного університету та є фрагментом ком-
плексної наукової роботи кафедри оториноларин-
гології «Вивчення та моделювання гострих та хро-
нічних патологічних процесів ЛОР органів для під-
вищення ефективності їх лікування», № державної 
реєстрації 0116U004985, УДК [616.211+616.216]-
002.1/.2-003.6-02-092-036-07-08(047.31). 

Вступ. Мікробний біоценоз шкіри тіла людини, 
в тому числі і вушної раковини, представляє собою 
унікальну відкриту мікробіологічну систему зі скла-
дною регуляцією. Необхідний підхід, який дозволяє 
здійснити достовірну оцінку структури мікробної 
популяції. Співвідношення мікрофлори шкіри може 
служити показником функціональної повноцінності 
адаптаційних механізмів макроорганізму. В різно-
манітних стресових умовах для організму, порушу-
ється баланс між кількістю та якістю мікроорганіз-
мів, які вегетують на шкірі та слизових оболонках. 
До таких станів можна віднести і маніпуляцію пір-
сингу. В результаті даної маніпуляції відбувається 
селекція умовно-патогених бактерій, які набувають 
фактори патогенності та персистенції. Виникає та 
підтримується транслокація мікробів та їх токсинів 

до кров’яного русла, інфікування лімфодної ткани-
ни. Тому умовно-патогенні мікроорганізми, пред-
ставники нормальної мікрофлори людини, можуть 
стати етіологічними агентами гнійно-септичних 
захворювань шкіри [1, 2, 3]. При виникненні гнійно-
запального процесу, в шкірі після пірсингу доведе-
ний феномен взаємного посилення патогенності 
асоціаціями грибів роду Candida та бактерій [6]. 
При цьому гриби викликають сенсибілізацію органі-
зма, пригнічують функціональну активність клітин-
ного імунітету та системи нейтрофільного фагоци-
тоза, сприяючи розвитку алергодерматозів та роз-
повсюдженню мікробної інфекції. На сьогоднішній 
момент є данні про кількісний та якісний склад 
окремих мікробних біотопів шкіри [4]. Але, до тепе-
рішнього часу не вивчені особливості зміни мікроб-
ного біоценозу протягом 60 діб після пірсингу вуш-
ної раковини, при використанні виробів з різного 
виду металів. Оскільки до складу виробів, особливо 
зі сталі, входять мікроелементи, такі як: кобальт, 
марганець, хром, цинк, залізо, мідь та інші. Дані 
мікроелементи необхідні для розвитку мікроорганіз-
мів та приймають участь у синтезі деяких фермен-
тів. Невідома динаміка та роль факторів персистен-
ції, патогенності мікроорганізмів, зокрема утворен-
ня біоплівок [5], що може сприяти виникненню гній-
них ускладнень. Тому ефективність протимікробної 
профілактики та терапії в багатьох випадках визна-
чається станом мікробного біоценозу шкіри.  

Мета дослідження. Вивчення динаміки зміни 
мікробного обсіменіння до та після пірсингових ма-
ніпуляцій в різні періоди: 7, 14, 28, 60 доба з викори-
станням виробів зі срібла, золота, сталі та титану.  

Матеріали та методи дослідження. Експери-
ментальне дослідження in vivo [9] було проведено 
на 32 кролях лінії Chinchilla, вагою 4 кг, відповідно з 
національними «Загальними етичними принципами 
дослідів на тваринах» (Україна, 2001), які узгоджу-
ються з положеннями «Європейської конвенції про 
захист хребетних тварин, які використовуються 
для експериментальних та інших наукових ці-
лей» (Страсбург, 18.03.1986 г.) [10]. В експерименті 
лабораторні тварини були розподілені на 4 групи, в 
кожній групі по 8 кролів. Групи розподілені в залеж-
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ності від використовуваного матеріалу з яких виго-
товлені приладдя для пірсингу: 1-ша група – золоті 
вироби; 2-га група – срібні; 3-я група – стальні; 4-та 
група – титанові. Всі вироби мали сертифікати яко-
сті. Утримання та спостереження за експеримента-
льними тваринами здійснювалося згідно з міжнаро-
дними нормами GLP (Good Laboratory Practice) в 
експериментальній біологічній клініці Харківського 
національного медичного університету. В ході екс-
перименту в представлених групах тварин рани в 
області пірсингу не підлягали обробці, з метою 
виявлення динаміки мікробного обсіменіння протя-
гом 60 діб. Виділення мікроорганізмів проводили 
по загальноприйнятих методах [11]; ідентифікува-
ли за допомогою наборів МІКРО-ЛА-ТЕСТ®. Стати-
стична обробка даних проведена за допомогою 
пакетів прикладних програм «Біостат» [12]. Для 
аналізу одержаного матеріалу проводилось його 
групування за атрибутивними та варіаційними 
ознаками. У результаті зведення матеріалу при 
підрахунку одиниць спостережень були отримані 
абсолютні числа, які виражали описові й кількісні 
ознаки. Подальша обробка експериментальних 

даних здійснювалася у відповідності до правил 
рядової й альтернативної варіаційної статистики.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз проведених досліджень показав, що кіль-
кість мікроорганізмів, які колонізують шкіру, зрос-
тає після використання виробів зі сталі та титану, в 
порівнянні з групами де використовувалися золоті 
та срібні вироби. Однак, структура мікробіоценозу 
шкіри інтактної вушної раковини експерименталь-
них тварин була стабільною протягом всього термі-
ну спостереження, що відображено в таблиці 1.  

Вивчення мікрофлори шкіри вушної раковини 
після пірсингу протягом 60 діб дозволило виявити 
порушення в складі шкіряного мікробіоценозу, які 
проявляються в мізерності видового різноманіття 
мікроорганізмів, складових нормофлори, збільшен-
ня числа умовно-патогенних мікроорганізмів, що 
максимально проявляється на 7 добу експеримен-
тального дослідження (табл. 2). Підрахунок коло-
ній, в усіх групах, проводився по секторальній ме-
тодиці Голда, для визначення чисельності життєді-
яльних клітин в лабораторних культурах. В його 
основі лежить принцип, згідно якому кожна колонія 

Таблиця 1 – Структура мікробіоценозу шкіри інтактної вушної раковини (КУО/од.суб.) 

Термін спостереження 

7 доба 14 доба 28 доба 60 доба 

E.coli 1,4±0,1·102 1,6±0,2·102 1,3±0,2·102 1,9±0,4·102 

S. epidermidis 1,4±0,2·102 1,6±0,2·102 1,5±0,3·102 1,7±0,4·102 

Enterobacter 2,2±0,4·101 1,8±0,2·101 1,1±0,4·101 1,4±0,2·101 

Candida spp 2,4±0,3·101 2,6±0,4·101 2,8±0,6·101 2,3±0,3·101 

S. aureus 1,5±0,5·102 1,9±0,8·102 1,6±0,8·102 1,9±0,2·102 

S. pyogenes 1,1±0,1·101 1,4±0,2·101 1,2±0,4·101 1,4±0,2·101 

Peptostreptococcus 2,2±0,2·101 1,9±0,3·101 1,4±0,6·101 1,3±0,7·101 

Enterococcus 2,1±0,2·101 2,3±0,1·101 2,1±0,2·101 1,1±0,2·101 

Micrococcus spp. 1,4±0,3·101 1,2±0,6·101 1,8±0,2·101 1,2±0,1·101 

Actinomyces spp. 1,6±0,2·101 1,8±0,2·101 1,2±0,4·101 1,4±0,2·101 

Мікроорганізм  

Таблиця 2 – Динаміка мікробного обсіменіння вушної раковини після пірсингу з використанням виробів  
з різноманітних металів, через 7 діб (КУО/од.суб) 

Мікроорганізм 1 група (золото) 2 група (срібло) 3 група (сталь) 4 група (титан) 

E.coli 4,7±0,4·107* 3,8±0,2·106* 9,1±0,4·1010* 8,1±0,6·108* 

S. epidermidis 3,9±0,6·106* 5,9±0,2·105* 6,3±0,6·109* 8,4±0,6·107* 

Enterobacter 8,9±0,9·107* 6,2±0,5·105* 4,5±0,9·108* 5,6±0,9·108* 

Candida spp 2,3±0,1·104* 4,8±0,3·103* 4,9±0,1·106* 7,5±0,5·105* 

S. aureus 1,7±0,2·106* 4,1±0,5·105* 2,9±0,2·109* 5,8±0,2·108* 

S. pyogenes 7,2±2,7·104* 5,7±0,8·104* 6,4±0,7·105* 4,6±0,7·105* 

Peptostreptococcus 4,1±0,8·104* 6,2±0,2·104* 5,9±0,8·106* 6,8±0,8·105* 

Enterococcus 3,6±0,2·105* 5,1±0,5·104* 9,7±0,2·106* 4,6±0,2·107* 

Micrococcus spp. 4,5±0,4·104* 6,4±0,7·104* 2,8±0,4·106* 5,7±0,4·106* 

Actinomyces spp. 7,4±0,6·105* 3,6±0,3·104* 5,9±0,5·106* 9,8±0,1·106* 

Примітка: * – відмічені значення показника середньої величини достовірно відрізняються від відповідного показника 
контрольної групи (інтактна шкіра вушної раковини) при р<0,05. 
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є потомством однієї клітини. Це дозволяє на основі 
кількості колоній, судити про вихідний вміст в ній 
клітин мікроорганізмів. Результати кількісного обліку 
мікроорганізмів виражають в умовних одиницях – 
колонієутворюючих одиницях (КУО). 

Встановлено, що високу щільність колонізації 
мікроорганізмами патологічного виділення місця 
пірсингу через 7 діб при використанні виробів зі 
сталі складали E.coli (9,1±0,4·1010 КУО/од.суб), 
S. epidermidis (6,3±0,6·109 КУО/од.суб), Enterobac-
ter (4,5±0,9·108 КУО/од.суб), S.aureus (2,9± 0,2·109 

КУО/од.суб), Candida (4,9±0,1·106 КУО/од.суб). При 
використанні виробів з титану в гнійному виділенні 
виявилися E.coli (8,1±0,6·108 КУО/од.суб), 
S. epidermidis (8,4±0,6·107 КУО/од.суб), Enterobac-
ter (5,6±0,9·108 КУО/од.суб), S.aureus (5,8±0,2·108 

КУО/од.суб), Candida (7,5±0,5·105КУО/од.суб), 
Enterococcus (4,6·±0,2·107 КУО/од.суб).  

Аналізуючи отримані дані, можна стверджува-
ти, що менша колонізація мікроорганізмами, які 
були виділені з патологічного вмісту області пірси-
нгу через 7 діб при використанні виробів із золота: 

E.coli (4,7±0,4·107 КУО/од.суб), S. epidermidis 
(3,9±0,6·106 КУО/од.суб), Enterobacter (8,9±0,9·107 

КУО/од.суб), S.aureus (1,7±0,2·106 КУО/од.суб) та 
виробів зі срібла: E.coli (3,8±0,2·106 КУО/од.суб), 
S. epidermidis (5,9±0,2·105 КУО/од.суб).  

Спостерігаючи за динамікою зміни мікробного 
обсіменіння через 14 діб після проведення пірсингу 
(табл. 3) було виявлено, що лише при використанні 
виробів зі срібла щільність колонізації мікроорганіз-
мами шкіри вушної раковини відповідає нормофлорі.  

Через 28 діб після проведення пірсингу вияв-
лена висока щільність обсіменіння мікроорганізма-
ми, які викликали гнійно-запальний процес, зареєс-
трована при використанні виробів зі сталі: E.coli 
(4,9±0,8·108 КУО/од.суб), S. epidermidis (9,1±0,4·107 

КУО/од.суб), Enterobacter (5,9±0,3·106 КУО/од.суб), 
S.aureus (4,1±0,4·107 КУО/од.суб), Candida (3,4± 
0,6·105 КУО/од.суб) та титану: E.coli (3,6±0,7·106 

КУО/од.суб), S. epidermidis (9,7±0,4·105 КУО/од.суб), 
Enterobacter (3,7±0,5·105 КУО/од.суб), S.aureus (7,5± 
0,8·106 КУО/од.суб) (табл. 4).  

 

Таблиця 3 – Динаміка мікробного обсіменіння вушної раковини після пірсингу з використанням виробів  
з різноманітних металів, через 14 діб (КУО/од.суб) 

Мікроорганізм 1 група (золото) 2 група (срібло) 3 група (сталь) 4 група (титан) 

E.coli 5,1±0,2·106* 6,4±0,8·104* 6,3±0,6·109* 5,8·±0,4·107* 

S. epidermidis 4,3±0,2·105* 7,6±0,4·104* 2,9·±0,3·108* 3,8±0,5·106* 

Enterobacter 3,8±0,4·106* 4,8±0,4·104* 9,1±0,5·107* 4,9±0,3·107* 

Candida spp 4,9±0,4·103* 5,9±0,2·102* 5,6±0,8·105* 4,2±0,4·104* 

S. aureus 6,9±0,4·105* 5,9±0,9·104* 6,8±0,9·108* 9,1±0,4·107* 

S. pyogenes 6,3±0,4·103* 6,4±0,6·103* 8,1±0,5·104* 5,9±0,6·104* 

Peptostreptococcus 3,9±0,4·103* 8,9±0,4·103* 4,3±0,4·105* 4,7±0,6·104* 

Enterococcus 4,9±0,6·104* 6,3±0,8·103* 5,4±0,6·105* 5,2·±0,4·106* 

Micrococcus spp. 6,8±0,6·103* 5,2±0,4·103* 6,9±0,3·105* 4,2±0,6·105* 

Actinomyces spp. 2,3±0,5·104* 4,1±0,4·103* 6,8±0,6·105* 6,7±0,8·105* 

Примітка: * – відмічені значення показника середньої величини достовірно відрізняються від відповідного показника 
контрольної групи (інтактна шкіра вушної раковини) при р<0,05. 

Таблиця 4 – Динаміка мікробного обсіменіння вушної раковини після пірсингу з використанням виробів  
з різноманітних металів, через 28 діб (КУО/од.суб) 

Мікроорганізм 1 група (золото) 2 група (срібло) 3 група (сталь) 4 група (титан) 

E.coli 3,4±0,1·104* 1,2±0,4·104* 4,9±0,8·108* 3,6·±0,7·106* 

S. epidermidis 8,1±0,3·103* 3,5±0,6·103* 9,1·±0,4·107* 9,7±0,4·105* 

Enterobacter 4,7±0,2·104* 7,1±0,8·102* 5,9±0,3·106* 3,7±0,5·105* 

Candida spp 9,2±0,6·102* 2,7±0,4·101 3,4±0,6·105* 3,6±0,7·103* 

S. aureus 5,4±0,9·103* 6,7±0,6·103* 4,1±0,4·107* 7,5±0,8·106* 

S. pyogenes 8,4±0,6·102* 2,7±0,4·101 9,6±0,3·103* 9,2±0,4·102* 

Peptostreptococcus 5,8±0,7·102* 3,3±0,8·101 2,8±0,6·104* 3,9±0,4·103* 

Enterococcus 2,7±0,4·103* 9,1±0,4·102* 8,1±0,8·104* 3,3·±0,9·104* 

Micrococcus spp. 9,1±0,8·102* 3,8±0,8·102* 5,2±0,8·104* 3,8±0,8·104* 

Actinomyces spp. 1,9±0,8·103* 6,2±0,6·102* 2,9±0,8·104* 4,4±0,4·103* 

Примітка: * – відмічені значення показника середньої величини достовірно відрізняються від відповідного показника 
контрольної групи (інтактна шкіра вушної раковини) при р<0,05. 
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Спостерігаючи за динамікою зміни мікробного 
обсіменіння вушної раковини після пірсингу через 
60 діб встановлено, що лише при використанні 
виробів зі сталі висіваються патогенні мікроорганіз-
ми, але відмічається зниження щільності контамі-
нації порівняно зі спостереженнями через 7 діб, 14 
діб та 28 діб (табл. 5).  

Таким чином, оскільки одним із основних фак-
торів неспецифічного захисту організму від мікроо-
рганізмів навколишнього середовища є шкіра, то ті 
мікроорганізми, які є умовно-патогенними і обсімі-
няють нашу шкіру, при пошкодженні цього механіч-
ного бар’єру, в зв’язку з появою сприятливого се-
редовища (кров, сироватка в місці пошкодження), 
ці бактерії починають проявляти свої патогенні 
агресивні фактори. Серед яких, токсини та ферме-
нти патогенності, що і викликають специфічне за-
палення, яке проявляється гнійно-запальним про-
цесом. Отримані результати в ході експерименту 
можна екстраполювати на людей, оскільки прово-
дилося дослідження тих мікроорганізмів, які вегету-
ють на шкірі людини. 

Висновки.  
1. Проведені дослідження структури мікробного 

обсіменіння шкіри вушної раковини в області 
пірсингу з використанням виробів із різноманітних 
видів металів та динаміки зміни щільності мікроб-
ної колонізації дозволили виявити порушення 
нормофлори при використанні всіх виробів, які 
використовувалися в експерименті, через 7 діб.  

2. Видовий склад мікрофлори шкіри в області пір-
сингу не змінювався, але відмічалась стійка тен-
денція до кількісного зниження, навіть до повної 
елімінації патогенних мікроорганізмів при вико-
ристанні виробів зі срібла вже через 14 діб.  

3. Відновлення нормофлори вушної раковини в 
області пірсингу через 28 діб спостерігалося 
лише в експериментальній групі з використанням 
виробів із золота. Через 60 діб з області пірсингу 
лише при використанні виробів зі сталі висівали-
ся патогенні мікроорганізми, що обумовлювало 
тривалий перебіг гнійно-запального процесу в 
області пірсингу.  

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у подальшому визначенні здатності патологіч-
них видів мікроорганізмів до біоплівкоутворення з 
подальшою розробкою терапії. 

Таблиця 5 – Динаміка мікробного обсіменіння вушної раковини після пірсингу з використанням  виробів  
з різноманітних металів, через 60 діб (КУО/од.суб) 

Мікроорганізм 1 група (золото) 2 група (срібло) 3 група (сталь) 4 група (титан) 

E.coli 2,8±0,3·102 2,9±0,6·102 7,7±0,2·107* 9,2·±0,3·105* 

S. epidermidis 1,4±0,8·103* 1,8±0,2·102 5,8·±0,8·107* 2,6±0,1·105* 

Enterobacter 2,1±0,6·102 1,9±0,2·101 7,4±0,8·106* 1,7±0,7·104* 

Candida spp 1,9±0,2·101 1,3±0,1·101 8,1±0,9·104* 5,4±0,2·102* 

S. aureus 6,8±0,5·102 2,9±0,2·102* 8,2±0,5·106* 3,7±0,3·105* 

S. pyogenes 2,9±0,3·101 1,2±0,1·101 5,4±0,9·102* 1,6±0,8·102* 

Peptostreptococcus 2,6±0,3·101 1,9±0,1·101 3,6±0,4·103* 2,4±0,6·102* 

Enterococcus 1,8±0,5·102* 1,1±0,2·101 4,4±0,6·103* 6,1·±0,4·102* 

Micrococcus spp. 2,9±0,2·102* 1,4±0,1·101 8,7±0,9·103* 1,7±0,2·103* 

Actinomyces spp. 2,4±0,3·102* 1,6±0,1·101 3,4±0,4·103* 5,3±0,6·102* 

Примітка: * – відмічені значення показника середньої величини достовірно відрізняються від відповідного показника 
контрольної групи (інтактна шкіра вушної раковини) при р<0,05. 
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УДК 616.288.71-089.85-002.3-008.87-092.9 
ДИНАМИКА МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ КОЖИ УШНОЙ РАКОВИНЫ ПОСЛЕ ПИРСИНГА 
(экспериментальное исследование) 
Бондаренко О. В., Луценко В. И., Мишина М. М., Демина Е. В. 
Резюме. Исследована динамика изменения микробной обсемененности кожи ушной раковины после 

применения пирсинга с использованием изделий из стали, титана, золота и серебра на 7, 14, 28, 60 сутки 
экспериментального исследования. Полученные данные указывают на нарушение нормофлоры кожи 
ушной раковины при использовании всех изделий, взятых в эксперимент, через 7 дней. Восстановление 
нормофлоры ушной раковины в области пирсинга через 14 дней наблюдалось только в группе с исполь-
зованием изделий из серебра, а при применении изделий из золота – через 28 дней. При проведении 
пирсинга стальными украшениями из места прокола выявляются патогенные микроорганизмы даже че-
рез 60 суток от момента его проведения.  

Ключевые слова: микроорганизмы; гнойно-воспалительный процесс; микробная обсемененность; 
пирсинг; нормофлора кожи.  
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DYNAMICS OF THE MICROBIAL CONTAMINATION OF THE SKIN OF AURICLE AFTER PIERCING 
(experimental study)  
Bondarenko O. V., Lutsenko V. I., Mishyna M. M., Diominа Y. V. 
Abstract. The microbial contamination of skin causes such processes as interspecific relationships of micro- 

and macroorganisms which affect numerous environmental factors. Piercing is one of such factors. Serious 
threat to life in the otorhinolaryngological practice is constituted by bacterial and fungal inflammatory processes.  
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The aim of the paper was to study dynamics of the microbial contamination before and 60 days after pierc-
ing manipulations with use of products which were made of gold, silver, steel and titanium. 

Materials and methods. Our experimental studies were conducted on 32 Chinchilla rabbits of both sexes, 
each animal weight was 4 kg. Lab animals were divided into 4 groups. Each group contained 8 rabbits. Implants 
(earrings) were fixed in the auricular region. All experimental animals were divided into 4 groups depending on 
the type of the product material: the first one presented gold, the second one included silver, the third group 
presented steel, and the fourth one included titanium. Microorganisms were secured to the following standard 
methods and were identified by MICRO-LA-TEST®sets.  

Holding and observation by experimental animals were done according to International Norms GLP (Good 
Laboratory Practice) in Experimental Biological Clinic of Kharkiv National Medical University. 

Results. The study of the normal microflora of the skin of auricle during was done on the 60th days after 
piercing. Clinically, by the 7th day of the study hyperaemia and oedema was developed in experimental animals. 
But, by the 14th day of the experiment the first and the second groups demonstrated regress of inflammatory 
process. The third and the fourth groups demonstrated purulent discharge. After 28 days, there was reduction of 
discharge from the wound canal area in the group of animals with implanted titanium products, and absolute 
absence of some pathological discharge in groups with gold and silver products. 

Conclusions. The pierced area revealed changes in the microbial contamination of the skin of auricle on the 
7th , 14th , 28th and 60th days after the procedure. It was established that composition of the skin microflora in the 
area of piercing did not change, but there was a strong tendency to a quantitative reduction up to the complete 
elimination of pathogenic microorganisms with use of silver products after 14 days.  

Keywords: microorganisms; microbial contamination; piercing; normal skin flora. 
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